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Beste,
Jaarlijks wordt op 16 april de 'Werelddag van de Stem' (World Voice Day) gehouden; een dag van
bewustwording, erkenning en feest van de stem. Tijdens de 'Werelddag van de Stem' staat het
belang van de menselijke stem in het dagelijks leven centraal. De Dag van de Stem is in 1999 in het
leven geroepen door een aantal Braziliaanse stemspecialisten. In 2002 is het idee voor het eerst
wereldwijd overgenomen en is de Wereld Dag van de Stem ontstaan. Ook wij staan op deze dag stil
bij de stem via deze nieuwsbrief.
Wat als die stem het (even) niet meer doet of het minder goed doet. Waar het voor veel mensen
heel vanzelfsprekend is om zich verbaal te kunnen uiten. Is het voor de ander een uitdaging om zich
letterlijk te laten horen. Hoe gaaf is het dat er nu vanuit de stichting een plek is om deze beperking te
bespreken en te delen, onze stemmen te bundelen. En wat fijn dat wij ook samen naar de
mogelijkheden kunnen kijken, lotgenoten mogen vinden en voor nu nog online kunnen ontmoeten.
De facebookpagina is een feit en wat mooi vinden wij het dat daar de eerste verbinding al is
ontstaan.
Een aantal van jullie hebben het al gelezen via facebook. Voor wie geen lid is van de facebookpagina
RRP kunnen we vertellen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de website voor de
stichting. De website wordt gemaakt door Rink, hij weet wat het is om stemproblemen te hebben.
Door onze uitwisselingen en zijn ervaring heeft Rink een prachtig logo voor de stichting ontworpen.
En zijn wij als stichting trots dat we deze op de dag van de stem met jullie mogen delen!

Het verhaal achter het logo van de stichting is:
We hebben gekozen om een toegankelijk en vriendelijk logo te ontwerpen. Met een passend
kleurgebruik van blauw/paars in combinatie met roze.
Daarnaast is de ster (aan de linker kant) een afbeelding die het HPV-virus symboliseert.
Ook kan je de sterren in verschillende grote zien. Soms ben je wat ouder, als je het krijgt. Of je hebt
het al als je jonger bent. Iedereen heeft zijn eigen ziektebeeld, soms lang, soms kort.

Als stichting willen we veel, hadden we het liefst een jaar geleden alles al tot in de puntjes geregeld.
Hebben we dromen over wat we willen bereiken. De realiteit is, dat wij dit alles naast ouderschap,
banen etc. doen. Niets minder trots zijn we dan ook dat we kunnen vertellen dat de webpagina
RRPFoundation.com een feit is! De website is nog redelijk leeg. Dit jaar zullen we de website
stapsgewijs gaan vullen.
Dit alles is in onze beleving een feestje waard, dat hadden we graag met jullie gedaan. Een andere
droom is om een lotgenoten dag te organiseren. Elkaar echt zien en echt ontmoeten. Helaas zullen
we daar nog even geduld voor moeten hebben met alle huidige maatregelen.
Op de website willen we een onderdeel ‘de professional aan het woord’. Waarom professional.
Vanuit de directe behandeling hebben we vooral met de KNO-arts te maken. Toch kunnen we veel
meer professionals tegen komen. Onder professional verstaan we in dit geval mensen met een
beroep/diploma die vanuit zijn/haar beroep in aanraking kan komen met ons als RRP-patiënt. Naast
KNO-artsen, zullen we bijvoorbeeld ook een logopedist spreken, misschien wel een stemcoach,
huisarts, psycholoog, kindercoach of …?
Heeft u een leuke suggestie dan horen we dat graag.
Inspiratie uit vragen die we willen stellen halen we uit jullie verhalen via de mail of via de
facebookpagina. Dus dank jullie wel daarvoor en bij deze ook de uitnodiging om dit vooral te blijven
delen. Dit mag via de facebookpagina in een post, een persoonlijk bericht aan de bestuursleden of via
de mail stichtingrrp@gmail.com.

Specifieke medische vragen verzamelen we ook en willen we mee gaan nemen naar de medische
adviesraad.

Om deze nieuwsbrief af te sluiten willen we de volgende positieve quote:
‘Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.’
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