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«Zo kan Peter nog mensen helpen»
TURNHOUT/MOL

Het allereerste boek voor mensen met
beginnende dementie is van de hand
van onze journalist Peter Verbruggen.
Peter stierf een jaar geleden aan de ge-
volgen van een griep. Zijn boek ‘Maestro
Stromae’ is herwerkt en vereenvoudigd
voor mensen met beginnende demen-
tie. «Op deze manier kan Peter alsnog
mensen helpen», zegt weduwe Sonja.
DIRK VAN GORP

‘Simplified Stories», zo heet de
reeks die de Alzheimer Liga
Vlaanderen voor ogen heeft en
waarvan ‘Maestro Stromae’ het
eerste boek is. Het gaat om een
wereldprimeur, want nooit eer-
der herwerkte iemand een be-
staand boek tot een leesbaar al-
ternatiefvoormensenmetbegin-
nendedementie.Alkregenzowel
de Alzheimer Liga als expertise-
centrum Paradox regelmatig de
vraag vanpatiënten. «Ik kreeg op
consultaties regelmatig te horen
datpatiëntenmoeitehaddenmet
het lezen van een boek, de krant
of andere materialen», getuigt
professor Sebastiaan Engel-
borghs van Universiteit Antwer-
pen. «Hoewelwehenwel advise-
renomzoveelmogelijk teblijven
lezen,wantdathelpt»,weetHilde
Lamers, directrice van deAlzhei-
merLiga.«Lezentrainthetgeheu-
genenhet taalgebruik.»

Te veel informatie
Helaas is er bijzonderweinig lec-
tuurvoormensenmetbeginnen-
de dementie. Het gebruikelijke
aanbod bevat dikwijls te veel in-
formatie, de verhaallijnen zijn te

werp dat ze delen met kinderen
of kleinkinderen.»
Sonja Celen, weduwe van Peter
Verbruggen,zeimeteenjatoenze
ze de vraag kreeg of Peters boek

mochtwordenherwerkt.Dekeu-
zevoorhetboekvanPeter is tege-
lijk een mooi eerbetoon aan de
overledenjournalist.«Ditpasthe-
lemaal indelevensvisievanPeter.

Hijstondaltijdklaarvooranderen
endaaromhadhijditzelf ookeen
goed idee gevonden», reageert
Sonja. «Op deze manier kan hij
alsnogmensenhelpen.»

WeduweSonjaCelen en dochterNatalja tonen de bewerkte versie vanPeters boek. Foto Photonews

Boek van overleden journalist helpt Alzheimer-patiënten lezen

WijlenPeterVerbruggen
uitMol. Foto © Bart Leye

uitgebreid, de karakters te talrijk
en de woorden soms te moeilijk.
Dus komt de Alzheimer Liga nu
met ‘SimplifiedStories’,eenreeks
aangepast voor die doelgroep.
Geenkinderlijke verhaaltjes,wel
herwerkte boeken die demente-
rende personen hetzelfde lees-
plezier verschaffen als het origi-
neleboek.
In zo’n herwerkt boek worden
moeilijke woorden geschrapt,
zijn hoofdstukken en zinnen in-
gekort,wordt de plotlijn chrono-
logisch opgebouwd en er zijn fo-
to’s aanwezig voor een visuele
voorstellingvanhetverhaal.

Samenvatting
Verder begint elk nieuw hoofd-
stuk met een samenvatting van
hetvorigehoofdstukenonderaan
elke pagina is in één kernzin de
bladzijdesamengevat.Daarenbo-
ven blijft het aantal personages
beperkt in dit boek. «Het is onze
de bedoeling omdeze doelgroep
meer te betrekken bij de actuali-
teit,vandaardatwegekozenheb-
ben voor een actueel thema, het
boekoverStromae»,verduidelijkt
Kenn Van Lijsebeth van commu-
nicatiebureau DDB, dat het boek
herwerkte.
Het allereerste boek in de reeks
‘Simplified Stories’, is het boek
van onze betreurd collega Peter
Verbruggen. Peter bracht in 2014
eenbiografieuitvandeBrusselse
zanger Stromae. Hij schreef het
boek naar aanleiding van een re-
portage die hij uitwerkte voor
onzekrant.
«Stromae is nog altijd ‘hot’», ver-
duidelijkt Hilde Lamers van de
Alzheimer Liga de keuze. «Het
vereenvoudigde boek houdt
mensenmetdementienietalleen
op de hoogte van de actualiteit,
het is ook een gespreksonder-

BEERSE
Inbrekersstelengeld
Een bewoner uit de Rodekruis-
straat inBeersemerktedonder-
dagrond20.50uuropdaterwas
ingebroken. De daders waren
binnengeraakt via een schuif-
deur aan de achterkant van de
woning. Ze stalengeld. (JVN)

TURNHOUT
Spelconsolesgestolen
Dieven zijn een appartement
binnengedrongen in de Dui-
nenstraat in Turnhout. De be-
woners ontdekten donderdag-
avond even voor middernacht
dateenschuifdeurwasopenge-
broken. De daders gingen aan
dehaalmetspelconsoles.Ookin
deDuifhuisstraat inTurnhout is
donderdagavond, rond 22 uur,
eeninbraakvastgesteld.Dieven
drongen er een appartement
binnenennameneenPlaystati-
on, kledij eneengsmmee. (JVN)

HERENTALS
Woningdoorzocht
In de Markgravenstraat in He-
rentals zijn inbrekers donder-
dagnacht een woning binnen-
gedrongen. Ze doorzochten de
kasten en gingen aan de haal
metgeld. (JVN)

•MOL
Lenteshopping
De meeste handelaars in Mol-
centrum houden zondag 20
maart opendeur. De meerder-
heid vandewinkels is openvan
13 tot18uur. (BVDH)

IncultuurhuisdeWarande in
Turnhout isgisteravonddene-
gendeeditievan ’Stormopkomst’
opganggeschoten, eenkunstfes-
tival voor jongenouddat loopt
tot zondagavond.

Hetheleweekendstaanactivitei-
ten en tentoonstellingen op het
programma rond het thema
‘MensenTechniek’.Hetkunstfes-
tival opende vrijdag met de cir-
cusvoorstelling ‘Sans Objet’ van
Compagnie111.«Ookzaterdag19
enzondag20maartverandertde
Warande in eenwonderlijkewe-
reld», vertelt Mieke Mermans,
woordvoerster van de Warande.

«Bezoekers kunnen onder meer
hun eigen stof printen, en de al-
lerjongsten kunnen op ontdek-
king inhetPeuterlab.»Bezoekers
kunnenookeenstereotaxiebele-
ven.Daarbijkruipenzeineenko-
ker om vervolgens te horen hoe
hersengolvenwordenomgezet in
geluid. «Met behulp van elektro-
denwordt je hersenactiviteit ge-
registreerd en onmiddellijk ver-
taald in klank», beschrijft Mer-
mans.Eenoverzichtvanalleacti-
viteiten dit weekend vind je op
www.stormopkomst.be.Het fes-
tivalduurt tot zondagavond.
De expositie ‘Mens en Machine’
blijft nog staan tot22mei. (JVN)

Kunst is plezant als je zelf iets mag doen

TURNHOUT

’Stormopkomst’ laat kinderen zelf op ontdekking gaan. Foto DLC


