
Gezin

Bowi is een longet je van t ien jaar met een meervoudige handicap. Zi jn moeder Tamara

heeft  samen met haar man st icht ing Bowi opger icht  om meer te kunnen betekenen

voor haar zoon en andere gehandicapte k inderen.
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lke dag wordt Bowi met de taxi opgehaald of
breng ik hem naar het medisch kinderdagver-
blijf. Daar speelt hij met zijn vriendjes en krijgt

hij therapie en begeleiding. De eerste zes jaren van
Bowi's leven had ik nooit gedacht dat ik de kracht
zou hebben om me via een stichting in te zetten
voor meervoudig gehandicapte kinderen.
Toen ik van Bowi beviel via een keizersnede had hij
een lage hartslag en kreeg hij zuurstof toegediend.
Een week later mochten mijn man en ik eindelijk
met Bowi naar huis en zeiden de artsen dat alles
goed was met hem, maar toch had ik het idee dat hij
anders was dan andere baby's.
Na vijf maanden constateerde de kinderarts dat
Bowi inderdaad achterbleef in zijn ontwikkeling.
Hij bleek een hersenbeschadiging te hebben. Mijn
wereld stortte in. Met welke beperkingen zou mijn
kind moeten leven?
We werden doorverwezen naar een revalidatie-
arts. De therapie bij deze arts leek te werken, want
Bowi leerde zitten, billenschuiven en stapjes zetten
aan de hand. Hij was een vrolijk ventje van dertien
maanden en ging motorisch en verstandelijk goed
vooruit. Totdat ik op een dag vreemde geluiden uit
zijn kamer hoorde komen.
Die verschrikkelijke dag zal ik nooit vergeten. Ik
rende naar hem toe en zag mijn kleine Bowi drijf-
nat in bed liggen met schuim op zijn gezicht. In het
ziekenhuis bleek dat zijn bloed sterk was verzuurd.
Daardoor was zijn bloed gif geworden voor zijn li-
chaam en konden zijn organen niet goed functione-
ren. Mijn man en ik waren zobang dat hij het niet
zou overleven!
Drie weken lag Bowi op de intensive care en drie we-
ken op de afdeling neurologie. Voor de artsen was
het een raadsel wat er met Bowi was gebeurd. Na
hersenonderzoek bleek dat hij een beroerte had ge-
had. Zijn rechterhersenhelft was beschadigd, waar-
door hij halfzijdig verlamd raakte. De beroerte was
waarschijnlijk ontstaan door een te hoge bloeddruk
en slecht werkende nieren. Bowi moest daarom ook
nog een zware operatie ondergaan aan zijn nieren.
Uiteindelijk mochten wij naar huis met ons kindje
dat van een zeer opgewekt ventje veranderd was in
een zielig hoopje dat alleen nog maar kon liggen.
Hij had al zo veel nare dingen meegemaakt in zijn
korte leven en raakte steeds zwaarder gehandicapt.
Maar Bowi bleek een enorme doorzetter. Ondanks
zljnhalfzljdige verlamming leerde hij, door te steu-
nen op een hand en slepend met een been, weer re-
delijk billenschuiven.
Maar net toen we dachten dat de rust was terugge-

keerd werd Bowi ziek en begon hij te spugen. Maar
in het ziekenhuis bleek dat Bowi niet ziek was. Hij
zou het spugen zelf opwekken. De artsen vertelden
ons dat ze daar niets aan konden doen en dat we
ermee moesten leren leven, want het zoubij zijn
handicap passen.
Anderhalf jaar ging dat zo door. Bowi ging er steeds
slechter uitzien en viel veel af. Elke dag spuugde hij
wel zes of acht keer. We probeerden allerlei soorten
eten, maar niets hielp. Ik was de hele dag bezig met
het verschonen van Bowi en het wassen van zijn
beddengoed. Mijn man en ik gingen er bijna aan
onderdoor. Ik heb heel wat af gejankt in die tijd.

Die verschrikkelijke dag zal ik nooit
vergeten. Mijn man en ik waren zo
bang dat hij het niet zou overleven!

Tot we het echt niet meer trokken en voor een
second opinion naar een ander ziekenhuis zijn ge-
gaan. De arts die we daar troffen bekeek de situatie
anders. Hij gaf na een halfjaar van onderzoeken aan
dat hij een reflux-operatie wilde proberen. Tijdens
deze zware operatie werd de slokdarm van Bowi op
een andere manier aan zijn maag vastgezet.
In het ziekenhuis hadden ze gezegd dat er een heel
kleine kans was dat het terug zou komen. Maar de
operatie leek geslaagd, Bowi hoefde niet meer te
spugen. We besloten dit te vieren met een welver-
diende vakantie. Er ging een nieuwe wereld voor
ons open. Eindelijk konden we ons met andere din-
gen bezighouden dan constant kleren verschonen
en ons zorgen maken om ons jongetje.
Maar zes weken later, op de dag dat we terugkwa-
men van de vakantie, begon Bowi opnieuw te spu-
gen. Ik was geheel uit het veld geslagen. Zoh kleine
kans dat het terug zou komen en dan gebeurde het
bij onze lieve Bowi, terwijl hij al zo veel had moeten
doorstaan!
Op de echo in het ziekenhuis was niets te zien.
Maar op ons aandringen werd Bowi nogmaals
geopereerd en toen bleek dat een hechting had
losgelaten. Die hechting werd strakker vastgezet,
waardoor Bowi helemaal niet meer zou kunnen
overgeverL maar dat leek een betere optie dan elke
dag te spugen. Na de operatie kon Bowi weer goed
eten en hield hij alles binnen.
Bowi kwam er langzaam bovenop en we zagen
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Gezin

lk voel me gekwetst als Bowi op straat
weer een vrolijk ventjg ondanks zijn beperkingen.
Zijn toestand was stabiel, maar toch was Bowi aÍ
en toe heel onrustig. Ook kreeg hij angstaanvallen.
Tijdqns zoh angstaanval wist hij met zijn eigen li-
chaam geen raad en begon hij te huilen.
We realiseerden ons dat Bowi zijn hele leven vol-
ledig zorgbehoevend zou blijven. Hij zou nooit zin-
delijk worden en had overal hulp bij nodig. Bij het
wassery aankledery tandenpoetsery eten, drinken. . .
De eerste zes jaar van Bowi's leven werd ik volledig
in beslag genomen door de zorg voor hem. Terwijl
mijn man en ik ziekenhuis in en uit renden had ik
het idee dat de mensen om ons heen allemaal ge-
zonde kinderen op de wereld zetten. Ik heb toen
echt wel eens gedacht waarom wij? Waarom moet
óns dit overkomen? Waarom wordt ons kind zo ge-
boren en moet hij zo veel verschrikkelijke dingen
meemaken in zijn jonge leven? Met deze vragen heb
ik lang zitten worstelen. Voor mijn gevoel ging bij
de mensen om ons heen alles goed en bij ons alles
fout, maar je weet natuurlijk nooit wat er allemaal
speelt in het leven van anderen.

Mijn kijk op het leven veranderde toen ik weer
zwar.ger raakte. Natuurlijk was ik gespannen,

Roos ervaart haar grote broer
helemaal niet als een last. Ze wil

Bowi juist overal b't' betrekken

maar toen bleek dat ons dochtertje, Roos, helemaal
gezond was, gaf me dat veel kracht. Door haar wist
ik dat een zwangerschap goed kon gaan en natuur-
lijk ben ik heel blij dat ik ook kan ervaren hoe het
is om een kindje te hebben zonder handicap. Roos
heeft een balans in ons gezin gebracht, waardoor
we weer kunnen genieten.
Het is zo bijzonder om te zien hoe Roos, die nu
bijna vijf is, omgaat met haar gehandicapte broer.
Ze helpt met alles en lijkt zijn handicap niet te zien.
Als ik nog bezig ben met het smeren van mijn eigen
boterham begint Roos haar broer al te voeren met
kleine hapjes. Ondanks dat Bowi niet kan pratery
lijken ze als broer en zus toch met elkaar te com-
municeren. Wanneer ze samen in bad zitten hebben
ze de grootste lol.
Laatst was Bowi zo ziek als een hond door een
griep. Hij was zo zielig. Doordat hij niet meer kan
overgeven, heeft hij drie dagen liggen kokhalzen.
Bowi raakte daarvan in paniek en pakte mij vast
alsof hij wilde zeggen: 'Mama, waarom komt er nou
niks?' Op dat moment vroeg ik me wel even af of
die operatie aan zijn slokdarm wel goed is geweest.
Bowi lag srp op de bank toen Roos thuiskwam van
school. Op het moment dat Roos de kamer binnen-
kwam, klaarde zijn gezicht op en lachte hij breeduit.
Ik had wel even zoiets van: hallo, wie heeft jou al
die dagen verzorgd? Waarom krijg ik geen lachje?
Maar natuurlijk smolt mijn hart.
Roos wil Bowi overal bij betrekken. Ze zou niet
zonder hem op vakantie willen en zelfs haar ver-
jaardagsfeestjepastze zo aan dat Bowi ook mee kan
doen. Wij hebben gezegd dat ze ook heus wel eens
dingen voor zic},,:.zelf mag doen en organiseren met
vriendinnetjes, dat Bowi er niet altijd bij hoeft te
zijn. Maar dat vindt ze verschrikkelijk. Ze wil niet
zonder haar grote broer. "Mam, we gaan ergens
naartoe waar Bowi kan schuiven op zijn billen."
Roos ervaart haar broer totaal niet als een last.
Ondanks dat hij heel veel aandacht nodig heeft.
Mijn man en ik doen ons best om de aandacht zo
veel mogelijk te verdelen en volgens mij gaat dat
heel goed. Bowi kan heel erg druk zijn en dat is
soms lastig. Bijvoorbeeld als Roos in de woonka-
mer aan het spelen is met haar treintjg terwijl Bowi
op zíjn billen door de kamer schuift. Hij heeft zijn
eigen speeltjes/ maar als hij haar trein te pakken
krijgt kan hij er niet rustig mee spelen. Die trein
vliegt dan meteen de hele kamer door. Roos schijnt
te beseffen dat hij het niet met opzet doet. Ze roept
dan even: "O,Bowi!", maar daar laat ze het bij. Op
zo'n moment probeer ik Bowi wel een beetje opzij te
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wordt uitgelachen
houdeo zodat Roos weer wat ruimte krijgt. Ik wil
Roos niet naar haar kamer sturen. UiÍ zichzelf zegt
ze soms wel dat ze even op haar kamer gaat spelen.
Ik heb liever dat ze daar zelf voor kiest, dan dat ze
het gevoel krijgt dat ik haar wegstuur.
Tegenover haar vriendinnetjes en op school is Roos
heel open over Bowi. Zeheeft duidelijk verteld dat
ze thuis woont met haar gehandicapte broer, die
niet kan lopen en praten. Wanneer er een vrien-
dinnetje bij ons thuis komt en Bowi kruipt over de
vloer zegt ze heel wijs: "Kijk je uit voor zijn been,
want hij kan niet lopen." Sommige kindjes zijn in
het begin bang als ze Bowi zien. Ik ga dan met zo'n
kindje samen naar Bowi om hem een handje te ge-
ven. FIoe vaker ze komen, hoe meer ze eraan ge-
wend raken.
Een of twee keer in de maand komt onze hulp,
Sabrina, bij ons in huis. Zij zorgt dan voor Bowi en

blijft af en toe ook overnachten, zodat mijn man en
ik er even samen tussenuit kunnen. Roos gaat dan
bij een vriendinnetje of bij oPa en oma slapen. Daar
zijn we ontzettend blij mee. Bowi herkent Sabrina
en maakt enthousiaste geluiden en gebaren wan-
neer hij haar ziet.
Ik merk dat er veel mensen zijn die meteen klaar-
staan om ons te steunen, maar ik maak ook wel
eens vervelende dingen mee wanneer ik met Bowi

op straat loop. Buiten is Bowi heel druk en spon-
taan. Hij slaat op zijn borst en maakt geluiden.
Natuurlijk kijken er dan mensen naar hem, dat
snap ik ook wel. Ik zou het erger vinden als ze de

andere kant op zouden kijken. Maar toch kunnen
sommige mensen en vooral jongeren op zo'n ver-
vélende manier kijken. Alsof Bowi van een andere
planeet komt. Ik vraag me dan af in hoeverre er
binnen gezinnen wordt gesproken over het feit dat

er kinderen bestaan met een handicap. Volgens mij
zou het veel schelen als kinderen van hun ouders
meekrijgen dat deze kinderen er gewoon zijn, zodat
ze het beter kunnen begrijpen. Af en toe zie ik kin-
deren heel angstig kijken of lachen jongeren Bowi
gewoon uit. Gelukkig heeft Bowi zelf niet in de ga-
ten dat hij wordt uitgelachery maar ik voel me dan

toch gekwetst. Zij beseffen niet wat een jongetje als
Bowi allemaal heeft meegemaakt.
Regelmatig komen er bij ons vriendinnetjes voor
Roos aan de deur. Soms voel ik dan een steek en
denk: wie komt er Bowi ophalen? Al heb ik het idee
dat hij daar zelÍ niet echt bij stilstaat. Dat vind ik
wel een van de moeilijkste dingen als moeder van

een kind met zo'n zware handicap. Doordat hij niet
kan pratery heb ik geen idee wat er in hem omgaat.

geen idee wat er in hem omgaat.
Dat vind ik als moeder erg moeilijk

Als hij ziek is kan hij niet zeggen hoe hij zich voelt

of dat hij ergens pijn heeft. Toch heb ik, samen met

alle mensen die Bowi begeleiden, het idee dat hij

steeds meer dingen gaat begrijpen. Hij liikt zich nog

steeds te ontwikkelen.
Dat uit zich onder meer in onrustig gedrag als mijn
man en Roos bijvoorbeeld even samen weggaan.
Hij maakt dan wat meer geluiden en beweegt on
rustiger. Het is net alsof hij wil zeggen: 'Hé, waat
zijn ze?' Dat deed hij vroeger veel minder.
De laatste tijd heb ik ook het idee dat hij zou willen

dat hij zichzelf kon aankleden nu hij al tien is. Hij

uit dan soms frustratie door geluiden. Ik laat hem

op zo'nmoment begaan, want ik begrijp dat het rot

voor hem is. Volgens mij begrijpt hij meer dan je

op het eerste gezicht zou denken. Daarom praat ik

constant met Bowi en leg ik alles wat we doen aan
hem uit.

Naast de fysiotherapie en begeleiding die Bowi

krijgt, probeer ik hem zo veel mogelijk te stimule-
ren in zijn ontwikkeling. Via verschillende instan-

ties en vanuit het kinderdagverblijf hebben we veel
informatie gekregen over hoe te leven met een ge-

handicapt kindje. W1j ziin lid van vereniging Bosk,

een belangenorganisatie voor gehandicapte kinde-

ren en hun ouders. Daar kunnen wij met vragen te-
recht en dat is heel prettig.
Om de twee jaar bezoeken wij de Supportbeurs in

Utrecht. Daar kun ie van alles te weten komen over
voorzieningen en nieuwe ontwikkelingen voor ge-

Omdat hij niet kan praten, heb ik
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Gelukkig kunnen we hem elke dag mee
handicapte kinderen. Ieder kind is weer anders en
heeft andere behoeftes, daardoor heb ik geleerd om
ook zelf dingen uit te zoeken en te bedenken. Ik ben
bijvoorbeeld een hele tijd op zoek geweest naar al-
lerlei therapieën.
Een aantal jaren geleden las ik dat dolfijntherapie
heel stimulerend kan werken voor gehandicapte
kinderen. Het leek me fantastisch om dit voor Bowi
te kunnen realiseren, maar het was veel te duur.
Heel impulsief besloot ik toen een actie te starten.
Het ging van mond tot mond en ik kwam bij onder-
nemersverenigingen terecht. Iedereen vond het zoh
mooi initiatief. Binnen vier maanden hadden we het
geld bij elkaar!
In september 2009 stapten we met het hele gezin in
het vliegtuig naar Curagao. De therapie van twee
uur per dag duurde tien dagen. Eerst werd er be-
keken wat Bowi lichamelijk wel en niet kon en in
hoeverre hij dingen begreep aan de hand van pic-
togrammen. Vervolgens maakte Bowi aan de rand
van het bad kennis met de dolfijnen. Wat een bij-
zondere dieren! Zo speels, maar ook zo beheerst.
Mijn man" Roos en ik mochten meezwemmen. Die
dieren leken Bowi en ons zo veel energie en tegelij-
kertijd ook zo veel rust te geven. In het water hield
Bowi onder andere een ring vast waar een dolfijn
doorheen sprong. Ik had het idee dat hij steeds

Sinds de dolfijntherapie is Bowi
een stuk rustiger. HU heeft ook

geen angstaanvallen meer gehad

beter begreep wat er van hem werd gevraagd.
Na de dolfijntherapie is Bowi een stuk rustiger ge-
worden. Hij kan zich beter concentreren en dingen
observeren, terwijl daarvoor zijn aandacht veel
sneller was afgeleid. Zelfs de mensen van de fy-
siotherapie en de opvang zien dat hij alerter is ge-
worden. Daarnaast heeft hij geen angstaanvallen
meer gehad. Het lijkt alsof hij van die mooie dieren
een innerlijke rust heeft meegekregen. Natuurlijk
hoopten we stiekem op een wonder. Dat hij na de
therapie stapjes zou kunnen zetten of woordjes zeg-
gen. Maar we zijn ontzettend dankbaar voor wat de
dolfijntherapie met Bowi heeft gedaan.
De ondernemersvereniging in Maassluis vond het
zo mooi wat wij voor Bowi hadden geregeld, dat zij
met het idee kwamen om een stichting voor hem op
te zetten. Wij wilden echter niet dat de stichting al-
leen voor Bowizolazijn, maar voor alle meervoudig
gehandicapte kinderen. Want Bowi heeft het eigen-
lijk zo goed bij ons. Via de gemeente hebben we een
aantal jaren geleden kunnen regelen dat ons huis
voor Bowi is aangepast. Hij heeft een speciaal bed
dat in hoogte kan worden versteld. Er is ook een
lif! die uitkomt in zijn slaapkamer. Zo hoeven mijn
man en ik hem niet de trap op te dragen. Daarnaast
kunnen we Bowi vanuit zijn bed in een speciale til-
stoel zetten. Die lijkt op een schommel en is beves-
tigd aan een rail die aan het plafond hangt. Deze
rail loopt via de gang door naar de badkamer. In de
tilstoel kunnen we hem gemakkelijk naar de bad-
kamer 'schommelen' en in bad laten zakken. Het
scheelt ons een pijnlijke rug en voor Bowi is het net
een kermisattractie. Hij vindt het geweldig!
Voor buitenshuis heeft Bowi een mooie, comforta-
bele en stoere rolstoel. Hij kan daar zelf mee rijden.
Onze achtertuin hebben we zo voor Bowi aange-
pasf dat hij op zijn billen naar buiten kan schui-
ven. Daarnaast hebben we een aangepaste auto
waar Bowi met de rolstoel in kan. Met deze auto
gaan we elk jaar ook met het hele gezin op vakantie.
We gaan dan naar Frankrijk Spanje of Italië en ver-
blijven daar in een appartement waar Bowi veilig
kan billenschuiven. In die landen heb je veel par-
keerplekken en voorzieningen voor gehandicapten.
Bowi slaapt in een speciaal campingbed. Dat gaat
hartstikke goed en na een paar nachten is Bowi er
ook helemaal aan gewend. Met z'n allen bezoeken
we pittoreske dorpjes en indrukwekkende steden.
We doen lekker waar we zin in hebben en gaan sa-
men zwemmen. Bowi zwemt dan in een speciale
band en geniet met volle teugen.
Ik besef dat er ouders zijn die een kind hebben dat
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naar huis nemen
nog zwaarder gehandicapt is dan Bowi. Die nog
steeds ziekenhuis in- en uitgaan. Wij kunnen Bowi
elke dag na de opvang weer mee naar huis nemen
en van het weekend genieten. Op de opvang waar
Bowi naartoe gaat zitten echter ook kinderen in-
terry die niet thuis kunnen wonen. Dat vind ik zo
verschrikkelijk voor die ouders!
Door het opzetten van onze stichting, genaamd
stichting Bowi, proberen we het leven voor gehan-
dicapte kinderen leuker te maken. Op onze website
kan geld worden gedoneerd aan projecten of men-
sen kunnen zelf met een project komen waar spon-
soren voor nodig zijn. De website is heel transpa-
rant. We geven duidelijk aan waar het geld naartoe
gaat en wie er heeft gedoneerd.
Op de site is ook bij te houden hoeveel geld er nog
nodig is voor een project of wanneer er genoeg geld
is binnengehaald om het te kunnen realiseren. Het
gaat vaak om spullen die het leven van een gehan-
dicapt kind gemakkelijker kunnen maken of ple-
zier kunnen brengery zoals een speciale schommel
of een wipwap. Binnenkort willen we ook foto's op
de site zetten om te laten zien wat er uiteindelijk
van de projecten terecht is gekomen. De mensen die
hebben gedoneerd kunnen dan zien wat zij moge-
lijk hebben gemaakt.
Er hebben heel veel mensen belangeloos meege-
werkt om de stichting mogelijk te maken. Soms
raak ik over de mail via onze stichting in gesprek
met een moeder die een kindje heeft met dezelfde
beperkingen als Bowi. Ik merk dat dat een band
schept. Het is fijn om ervaringen uit te wisselen en
te weten dat er mensen zijn die precies begrijpen
hoe het is. Ik merk wel dat ik nu minder behoefte
heb aan die herkenning dan vroeger. Toen Bowi net
was geborery zocht ik constant naar informatie en
las ik van alles om meer te weten te komen over
zijn handicap. Nu we al tien jaar met Bowi levery
hebben we geleerd hoe we ermee moeten omgaan.
Hoe het met Bowi in de toekomst zal gaan weet ik
niet. Mogelijk moet hij door vergroeiingen operaties
ondergaan aan zijn voeten en zijn rug als hij ouder
is, maar dat weten we nu nog niet zeker. Daarnaast
weet ik niet hoelang hij bij ons kan blijven wonen
als hij ouder wordt. We weten dat hij ooit uit huis
zal moeten worden geplaatst, maar het liefst houd
ik hem voor altijd bij me en nemen we mensen in
dienst die Bowi kunnen verzorgen als wij het zelf
niet meer kunnen. Dat is mijn grootste wens.
Maar er komt natuurlijk ook een dag dat wij er niet
meer zijn om voor hem te zorgen. Mijn man kan
daar wel eens over inzitten. Gelukkig kan ik goed

zou ik hem altud bij me houden!
in het nu leven en kijk ik niet al te veel naar de toe-
komst of naar het verleden. Ik ben dankbaar voor
hoe het nu allemaal gaat en geniet van elk moment.
Bowi vindt het bijvoorbeeld heerlijk om voorop de
speciale fiets bij papa te zitten. Hij kan dan alles
goed overzien en met zijn haren in de wind geniet
hij overduidelijk. Wij houden heel veel van Bowi en
van zijn kant laat hij zijn liefde voor ons ook duide-
lijk merken. Hij houdt ervan om ons te omhelzen en
lacht heel aanstekelijk wanneer wij hem kietelen.
Door zijn handicap zijn wij beperkt in bepaalde din-
gen. Het is niet altijd gemakkelijk om bij mensen
op visite te gaan of iets te ondernemen. Maar we
zouden Bowi niet willen missen. Samen met hem
genieten we van het leven op onze eigen manier. I

Op 21 mei 2011 is er een benefietnvond aan stichting
Bowi met muziek, entertainment en lekkere hapjes in het
Delta Hotel in Vlaardingen. Meer informatie daarcoer
aind je op wwto.stichtingbowi.nl.

lk weet niet hoe het in de toekomst
met Bowi zal gaan, maar het liefst
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