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‘Eindelijk.’ Dat is wat ze dage-
lijks horen in Villa Rozerood.
Want gezinnen met chronisch
zieke kinderen worstelen mas-
saal met dezelfde frustratie:
waar kunnen ze onbekommerd
met vakantie gaan? Waarbij
‘onbekommerd’ vooral bete-
kent: een vakantie die echt
vakantie is, in een aantrekke-
lijk kader met alle faciliteiten
van dien, maar ook met de
nodige voorzieningen voor hun
zorgbehoevende kinderen. En
zónder de starende blikken of
het (goedbedoelde) medelijden
van andere gasten.
Met Villa Rozerood in De Pan-
ne, heeft ons land eindelijk zo’n
plek. Alles is erop voorzien om
het ouders, kinderen en even-
tuele broers of zussen zo goed
mogelijk naar de zin te maken.
Het interieur (ontworpen door
Kaat Tilley) is aantrekkelijk, de
sfeer huiselijk en familiaal, en
de voorzieningen schitterend.
Er is een snoezelkamer, waar
ouders en kinderen op comfor-
tabele manier kunnen spelen
en knuffelen, er zijn aangepaste
badkamers, speelruimtes, een
buitenspeeltuin. En vrijwilli-
gers staan ten dienste van de
gasten om, indien gewenst, de
zorg voor het kind even over te
nemen of er met broers en
zusjes op uit te trekken. Het
nabijgelegen ziekenhuis in
Veurne beschikt bovendien
over de medische dossiers.
Sinds de opening eind juni
verbleven al de hele zomer
gasten in het zorghotel. Direc-
trice Danielle Huse: Dat bewijst
dat er een reële behoefte be-
staat. De meeste van onze gas-
ten gaan zelden op vakantie,
terwijl ze, net als iedereen, toch
ook vakantie nodig hebben. We
merken dat ze hier op adem
komen en genieten van het feit
dat ze gewoon zichzelf kunnen
zijn. Ook het onderlinge con-
tact is een meerwaarde. Men-
sen delen ervaringen, vreugdes
en verdriet. Dat helpt allemaal
om de batterijen op te laden.’

GEZINNEN MET ZIEKE KINDEREN GENIETEN VAN VAKANTIE IN VILLA ROZEROOD

motorisch achteruit. Op vijf
maanden tijd verloor ze alle vaar-
digheden die ze zo flink had opge-
bouwd. Kruipen, stappen, praten.
Intussen is ze ook bijna blind. En
omdat ze niet kan slikken, krijgt
ze sondevoeding. Omdat ze goed
hoort en nog steeds lacht, hebben
we gelukkig wel nog een intens
contact met haar.’
‘Natuurlijk stort je wereld in als je
de diagnose krijgt. Automatisch
denk je: waarom wij, waarom Ay-
co? Elk kind dat je ziet lopen
drukt je met de neus op de feiten.

Maar vrij snel hebben we de knop
omgedraaid. Voor Ayco in de eer-
ste plaats. Haar leven zal kort zijn.
Elke dag die ons gegeven is, moe-
ten we koesteren. En we moeten
ervoor zorgen dat ze het zo com-
fortabel mogelijk heeft. Dus pas je
je aan. En je begint opnieuw.’
‘Vakantie is niet evident. Ayco
voelt zich het best in haar eigen

omgeving, en in haar eigen bedje.
Maar als ouder heb je af en toe ook
de nood om van omgeving te ver-
anderen. Andere gezinnen slaan
dan een brochure open en kiezen
een vakantie, maar voor ons kan
dat niet. Hotels zijn te druk, flats
aan zee te klein en je bent er ook
niet verzekerd van de juiste medi-
sche zorg. Een huisje in Center

‘Eindelijk eens
gewoon doen’
Op drieëntwintig maanden
werd vastgesteld dat Ayco (4)
een stofwisselingsziekte heeft.
In Villa Rozerood komen Pe-
ter, Petra en hun dochtertje tot
rust.

‘Marieke is deze week drie jaar
geworden. Meestal is ze een vro-
lijke meid, maar soms heeft ze
haar mindere dagen. Doordat ze
een gen mist, is er een soort wild-
groei van weefsel in haar lichaam,
met zware epilepsie tot gevolg.
Medicatie houdt de zware aanval-
len wel tegen, maar kleinere aan-
vallen heeft ze dagelijks. De medi-
catie neemt bovendien haar eet-
lust weg, zodat ze sondevoeding
nodig heeft. Ze heeft al afgezien in
haar korte leventje. Toen ze twee
jaar werd, gingen we naar Gast-
huisberg. Proficiat, het is jullie ne-
gentigste consultatie, zei de ver-

pleegster.’ 
‘Vakantie was voor ons bijna on-
mogelijk. Een bungalowpark ja,
maar daar staren ze ons aan. Dat
is geen verwijt naar de mensen,
maar je voelt je toch altijd de
vreemde eend in de bijt. Al nemen
sommigen het ook goed op. Een
man zei: Zo zou ik ook wel mijn
pintje willen drinken, toen hij Ma-
riekes sonde zag. Dat vinden wij
grappig. Maar net zo goed was er
een moeder die haar kind uit het
water haalde toen ze Marieke zag.
Natuurlijk, voor de buitenwereld
is het ook niet altijd makkelijk.
Niet iedereen kan even goed met
onze situatie om. Ze zijn er nog
niet klaar voor, zeggen wij dan.’
‘Ik heb lang gezocht naar een plek
waar wij met een gerust gemoed
op vakantie kunnen. Bestaat er
dan echt niets?, vroeg ik, wanho-
pig, aan een maatschappelijk
werkster. Samen zijn we Villa Ro-
zerood op het spoor gekomen. Ze

‘Onze hoop: hier
Door een fout in haar gene-
tisch materiaal kampt Marieke
(3) met zware epilepsie. Ze
vierde deze week in Villa Roze-
rood haar derde verjaardag,
samen met haar ouders Rudi
en Bieke en haar broers Kobe
(14) en Seppe (11).

RUDI, BIEKE, KOBE (14), SEPPE (11) 

‘Hier komen we op 
zonder starende 

Voor gezinnen met zorgkindjes kan het niet: een
brochure openslaan en een vakantie boeken. Villa
Rozerood in De Panne vult die leemte op. In het
‘zorghotel’ kunnen chronisch zieke kinderen en

hun familie onbekommerd op vakantie. ‘Hier
worden we niét aangestaard als ons dochtertje een
epilepsieaanval heeft’, aldus Rudi, de papa van
Marieke (3). ANNELIES RUTTEN/FOTO’S VIOLET CORBETT BROCK

■ ■

Villa Rozerood kan financiële steun
gebruiken. Alle info op
www.villarozerood.be

‘Ayco heeft een zeldzame stofwis-
selingsziekte. De diagnose is twee
jaar geleden gesteld, toen Ayco
drieëntwintig maanden was. Tot
dan had ze zich ontwikkeld zoals
elk ander kind. Maar plots ging ze

PETER, PETRA EN AYCO (4) UIT DENDERMONDE

Marieke, in de armen van papa Rudi. ©Violet Corbett Brock
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Parcs kan wel, maar ook dat blijft
behelpen.’
‘Villa Rozerood is een verade-
ming. Hier vinden we de rust die
we nodig hebben in combinatie
met de juiste zorg voor Ayco. De
service is heerlijk. Het hotel is
leuk ingericht, en er is geen kans
om een wasje of plasje te doen ter-
wijl onze dochter haar middag-

dutje doet. We moeten ook niet op
zoek naar een restaurant met vol-
doende plaats, waar we dan nog
in eeuwige twijfel verkeren of het,
op een mindere dag, wel zal luk-
ken. En dat het ziekenhuis in
Veurne haar dossier kent, geeft
gemoedsrust. Het is nog niet ge-
beurd, maar een plotse opname
kan altijd nodig zijn.’

‘En we zijn hier onder lotgenoten.
Waar andere mensen grote ogen
trekken als er een voedingspomp
piept, zeggen wij: Is dat die van
ons? Neen, het is gewoon dezelfde.
(lacht) Er is medeleven, maar
geen medelijden. Dat mensen
soms staan te wenen om jouw si-
tuatie, dat doét wel iets, maar toch
denk je: Hé, ik moet jou toch niet

troosten? Hier heb je dat niet. Hier
is begrip en worden vreugde en
verdriet gedeeld en ervaringen
uitgewisseld, vaak met intense
vriendschapsbanden tot gevolg.’
‘Wij kunnen gewoon doen, mis-
schien is dat wel het belangrijkste.
Gaan wandelen, naar het strand
gaan, zoals elk ander gewoon ge-
zin, wat wij tenslotte ook zijn. We

merken dat de vakantie Ayco
veel deugd doet. Ze is rustig en
opgewekt. Ze slaapt goed. Dat
doet ons ook deugd. De natuur is
soms wreed. Maar zo is het nu
eenmaal. We kunnen de kop niet
laten hangen. Neen, we zijn er
voor Ayco. We genieten van el-
kaar en de mooie momenten die
we hier samen beleven.’

waren nog in de opstartfase, maar
ik wist: dit is het. Ik hield nauw-
gezet de website in de gaten en
toen ze van start gingen zijn we
als proefgezin gekomen. Dat was
vorig jaar, ook met Mariekes ver-
jaardag. Het beviel ons zo, dat we
meteen geboekt hebben voor dit
jaar.’
‘Hier kunnen we echt vakantie
nemen. Er zijn comfortabele
knusse salonnetjes, lekker eten,
niets dat een medische sfeer op-
roept. In de snoezelkamer staat
wel een ziekenhuisbedje, maar
dat hebben ze met stofjes en lint-
jes dan weer mooi aangekleed. Er
is ook een bad met licht- en ge-
luidseffecten, waar Marieke hele-
maal gek op is.’
‘En het is een feest van herken-
ning natuurlijk. Als een kindje
stuipt, schrikken wij niet, maar
we denken: Hé, die stuipt net zoals
Marieke. En je helpt elkaar. Zo
hebben we ontdekt dat Marieke

tot rust komt met de klankscha-
len van Ayco. Met onze kindjes is
het zoeken. Wat werkt, wat werkt
niet? Het helpt als je ervaringen
kunt uitwisselen. We praten ook
veel. Ook over zware onderwer-
pen, ja. Hoe verlies je een kind?
Hier zijn mensen die het jammer
genoeg al moesten ervaren. En we
weten dat we er vroeg of laat ook
voor staan. Wanneer? Dat weten
we niet. We leven van dag tot dag
en we koesteren de mooie mo-
menten. Maar we praten er wel
over. En dan vallen er al eens stil-
tes, ja. Maar toch is de sfeer niet
triest. We lachen veel. Zelfs met
de miserie. Als we met onze bug-
gy’s vastzitten in de duinen. Of
’s avonds, bij een glaasje wijn als
iedereen zijn verhalen vertelt.’
‘De rust doet ons ook goed. Als
Marieke een slechte dag heeft,
kan iemand van het personeel
haar tijdens het eten even overne-
men, zodat wij toch rustig kun-

nen eten. Thuis kan dat niet. En
vanmiddag laten we Marieke
zelfs twee uurtjes bij de oppas.
Dat is best moeilijk. Maar we we-
ten dat onze dochter in goede
handen is, en zo hebben we toch
eens een paar zeldzame uurtjes
samen. Ook voor onze zonen is
het een fijne vakantie. De vrijwil-
ligers proberen zoveel mogelijk
aan hun wensen te voldoen.
Vanmiddag gaan ze skaten in
Oostende. Iedereen heeft het
hier naar zijn zin en dat is toch
uniek.’
‘Dat we Mariekes verjaardag nog
vaak hier kunnen vieren, dat is
onze grote hoop. Dat zijn de in-
tense momenten, waar wij lang
op kunnen teren. Onbewust ben
je natuurlijk met dat afscheid be-
zig. Maar juist daarom is het zo
fijn dat er eindelijk een plek be-
staat waar we samen gelukkig
kunnen zijn.’

zo vaak mogelijk haar verjaardag vieren’
EN MARIEKE (3) UIT TIENEN

adem, 
blikken’

ELKE DAG
MET AYCO
DIE ONS
GEGEVEN IS,
MOETEN WE
KOESTEREN
Petra, 
mama van
Ayco

’’

DE SFEER
HIER IS NIET
TRIEST. WE
LACHEN
VEEL. ZELFS
MET DE
MISERIE 
Bieke, mama 
van Marieke

’’


