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䡵 Vader Geert

Leurink en moeder Marleen Bartelds met dochter Tessel. foto Freddy Schinkel

Zwemmen met dolfijnen
als anker voor zieke Tessel
door Wim Schluter
KAMPEN – ‘Takaay’, heet de crowdfunding-actie die Tessel naar de
dolfijnen moet helpen. Maar de actie had net zo goed ‘Sita’ kunnen
heten. Of een andere kreet die Tessel gebruikt. „Maar toen we begonnen was het Takaay”, legt vader
Geert Leurink de titel uit.
Nadat Tessel 3,5 jaar geleden werd
geboren ging er voor hem en moeder Marleen Bartelds een wereld
open aan ervaringen. Tessel heeft
het Phelan McDermid-syndroom,
waardoor vergeleken met leeftijdsgenoten haar ontwikkeling achterblijft. Het zorgt ook voor binding.
„Ze is ons ankertje”, stellen haar
vader en moeder. De chromosoomafwijking van Tessel maakt
voor haar en haar ouders het leven niet makkelijker: zelden of
nooit slaapt ze een hele nacht
goed door, praten lukt nauwelijks
en stabiel lopen is moeilijk. „Ze
valt regelmatig”, weet moeder
Marleen. „In de ochtenduren gaat
het vaak nog wel, maar in de loop
van de dag verslappen haar spie-
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humor dat soort ongevallen weer
te relativeren. „Als ik haar aan het
einde van de dag zoek, volg ik gewoon het bloedspoor.”
Via andere ouders hoorden ze van
dolfijnentherapie op Curaçao,
waar verrassende resultaten worden bereikt. „Ouders van een jongetje dat nog nooit had gepraat,
hoorden ineens ‘papa, mama!’
toen hun kind met de dolfijnen
zwom”, zegt de moeder. Hoe dolfijnen dat doen? De ouders hebben geen idee. „Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken naar
gedaan, maar dat het helpt, is zeker.” Een betere concentratie, beter spraakvermogen; allemaal din-

䊳 Tessel Leurink heeft een
chromosoomafwijking.
Dolfijnentherapie moet haar
ontwikkeling stimuleren

gen die dankzij het zwemmen
met dolfijnen ontstaan. Een
mooie, maar kostbare therapie:
zo’n 15.000 euro. Het gaat intensief worden voor het hele gezin.
„Het is niet alleen leuk zwemmen, er gaan instructies aan vooraf. Na afloop, terug in Nederland,
krijgen we materiaal mee waarmee de therapeuten van Tessel
verder met haar kunnen werken.”
De kosten willen Tessel en haar familie via crowdfunding bijeen
brengen. In een week is bijna
3.500 euro ingezameld. „Takaay
heeft nu al nut’’, aldus Marleen.
„Het is echt netwerken, bijna zakelijk. We ontmoeten spontaan
mensen die zich ineens gaan inzetten, die folders gaan maken of
een diner organiseren.” Zo is er
op 30 juni een feestavond in de
Stadsgehoorzaal, met muziek van
vader Geert z’n band ‘Doe Maar
Na’ en een bijzonder diner. „Met
groenten die door een afwijking
niet supermarktwaardig zouden
zijn. Hoe toepasselijk.”

www.takaay.nl

Gouden drinkhoorn moet toerist

April 21, 2015 7:33 am / Powered by TECNAVIA

