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Aimee organiseert events Youth-R-well.com

‘ANDERS HAD IK DIE MENSEN 
NOOIT ONTMOET’

Zaterdag 7 maart is er een event voor jongeren 
en kinderen met reuma. Aimee Haenen is bij 
Youth-R-well.com verantwoordelijk voor het 

organiseren van events. Dit evenement wordt 
georganiseerd samen met de 

Jeugdreumavereniging. “Ik ben blij dat we de 
handen ineen kunnen slaan.” 

De Jeugdreumavereniging organiseert net zoals Youth-R-well.com 

evenementen voor jongeren van achttien tot dertig jaar. “Omdat 

onze evenementen niet altijd vol zitten, willen we nu kijken wat ons 

gezamenlijk bereik is. We hebben immers hetzelfde doel en dat is 

jongeren bij elkaar krijgen om elkaar te steunen. Dit is nog maar 

een klein event, maar misschien kunnen we samen in de toekomst 

nog mooiere en grotere dingen voor elkaar krijgen. Zo bereik je 

ook veel andere jongeren die wellicht nog niet van elkaars vereni-

ging afweten en bij beide organisaties hun voordeel kunnen doen.” 

Vier jaar geleden kwam Aimee (25) bij Youth-R-well.com terecht. 

“Mijn vriend (die geen reuma heeft) kwam in contact met iemand 

die toen actief was voor de vereniging. Nadat ik aan een paar 

events had meegedaan, werd ik als vrijwilliger gevraagd. Sinds 

twee en een half jaar zit ik in het bestuur en ben ik hoofd events. Ik 

ben blij dat ik mijn bijdrage kan leveren aan leuke en informatieve 

events.” 

Aimee verhuisde in mei 2019 van Eijsden naar Nieuwegein. Dit 

dorp ligt zo zuidelijk in Limburg dat het wordt genoemd in een po-

pulair carnavalslied. ‘Van Eijsden tot de Mokerhei staat iedereen te 

springen.’ Aimee is al helemaal gewend in het andere deel van 

Nederland. “Ik geniet elke dag van mijn nieuwe omgeving.” Ze 

werkt als assistent van de department manager van H&M en kon 

worden overgeplaatst van het filiaal van Maastricht naar dat van 

Nieuwegein.  

Nieuw weekendconcept 
Niet alleen door haar nieuwe omgeving, ook door Youth-R-Well.

com leerde Aimee veel nieuwe mensen kennen. “Zo hadden we 

onlangs een nieuw weekendconcept in Zutendaal in België en daar 

kwamen nogal wat jongeren die ik nog nooit had gezien. Met veel 

van deze mensen heb ik contact gehouden. Ik zie of spreek die ook 

buiten Youth-R-Well.com om! Er zijn zoveel mensen die behoefte 

hebben om even hun verhaal kwijt te kunnen. Ik merk zelf ook dat ik 

jongeren met reuma sneller een berichtje stuur als ik me slecht voel. 

Je krijgt van hen meer begrip dan van andere vriendinnen die geen 

reuma hebben. Er worden tips uitgewisseld en je deelt ervaringen. 

Ik weet zeker dat het om vrienden voor het leven gaat en dat komt 
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vooral omdat je hetzelfde meemaakt. Hoe 

leuk is het om met je nieuwe vrienden in de 

kroeg te dansen! Deze mensen zou ik nooit 

hebben leren kennen als ik geen reuma 

had. Dus je kan het ook van de andere 

kant zien, reuma heeft het voordeel dat je 

er bijna een hele nieuwe familie bij krijgt.” 

Bij het event in Zutendaal leerde Aimee 

ook Rebecca kennen waarmee ze nu veel 

contact heeft. “Net als ik heeft Rebecca 

grenzen leren verleggen en nieuwe vriend-

schappen gesloten!” 

Rebecca ging onder andere ook mee naar 

Texel en bezocht het jubileumgala. Ze zegt 

daarover: “Ik leerde lotgenoten kennen die 

ik anders op geen enkele manier had ont-

moet. De overeenkomst van ziek zijn geeft 

meteen een open en fijne sfeer, en ik voel 

me zeker meer begrepen!”

“Dat is het doel van de events: leren accep-

teren dat je reuma hebt en nog veel kan, 

dankzij het contact met anderen”, bena-

drukt Aimee. Ze zou het geweldig vinden 

als alle jongeren met reuma in Nederland 

zo’n gevoel aan de bijeenkomsten overhiel-

den. “Want ze staan er natuurlijk niet al-

leen voor, al voelt het soms zo wel.” 

NOORTJE KRIKHAAR 

Aimee Haenen (links) en Rebecca.

INFORMATIE 
EVENTS

Het event op 7 maart in 
Utrecht wordt georganiseerd 
samen met de 
Jeugdreumavereniging. Er 
wordt gestart met een es-
caperoom in het thema van de 
tijd van de Verenigde 
Oostindische Compagnie. 
Daarna is er een kleine break 
om elkaar beter te leren kennen 
en bij te komen van het spel. 
De bijeenkomst wordt afgeslo-
ten met een diner. Speciaal 
voor de mensen die een lange 
reis moeten maken, is er de 
mogelijkheid om een overnach-
ting te boeken. Voor het dag-
programma betaal je een kaart-
je van € 12,50 en voor de 
dag+nacht betaal je € 35. 
Aanmelden kan op de volgende 
site: https://jeugdreumavereni-
ging.nl/webshop/voorjaarseve-
nement-18-30-jarigen/ 
In het weekend van 19 tot 21 
juni is er een weekend in 
Zeeland. De voorbereidingen 
zijn in volle gang. In 
ReumaMagazine wordt bin-
nenkort meer informatie gege-
ven. Op 10 oktober wordt er 
een informatief event gegeven 
over reizen. Er wordt onder 
andere verteld hoe je medicij-
nen het beste kan vervoeren en 
waar je op moet letten en wat 
je vooral wel en niet kunt doen.


