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VAN DE REDACTIE!

Onze vereniging KorterMaarKrachtig bestaat dit jaar alweer

vijf jaar. Er is in die tijd veel bereikt en veel gedaan. We heb-

ben een sterke vereniging, het aantal leden stijgt gestaag,

de regio’s en de vrijwilligers functioneren goed en het

bestuur is (bijna) weer compleet. 

Dit eerste lustrum van KMK was voor de redactie van

‘Kort&Krachtig!’ de reden om in dit nummer extra pagina’s in

te ruimen voor allerlei nieuws over de vereniging. De nieuwe

voorzitter en secretaris stellen zich in dit nummer voor, de

Ledendag van 9 juni wordt uitgebreid in beeld gebracht, in

het najaar zijn er allerlei informatiebijeenkomsten en gebrui-

kersdagen… Afijn, leest u zelf maar…

Catharina Kuhl schreef een boeiend verhaal over haar leven,

nadat bij haar op 14-jarige leeftijd botkanker werd geconsta-

teerd en haar been moest worden geamputeerd. Zij pakte

haar leven daarna weer op, ging een juridische opleiding 

volgen en kreeg werk in die richting. Zij trouwde en werd

moeder van twee kinderen. Catharina is actief betrokken 

bij de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker. In augustus

deed zij mee aan een sponsorfietstocht voor de VOKK.

Gijs van Gent, werkzaam bij OIM Nijmegen, vertelt in dit

nummer over zijn reis naar Kenia, waar hij een groot aantal

tweedehands protheses naar toe bracht.

Harry Schreurs maakte samen met fotograaf Joop Hendriks

een aantal bijzondere foto’s om de lezers aan het denken te

zetten over de beeldvorming van mensen met een beperking.

Wij zijn benieuwd wat u van zijn foto’s vindt!

In de rubriek Rondom Armen vertelt Arnoud van der Grijn

over de I-digits, een myo-elektrische gedeeltelijke hand-

prothese die door Vogellanden en Pro Reva is ontwikkeld.

Nog meer wetenschap staat in het artikel van Jelmer 

Scheper c.s. over zijn onderzoek naar amputaties vanwege

een lang bestaand en therapieresistent complex regionaal

pijnsyndroom type 1. 

Wij wensen u weer veel leesplezier!

CAROLINE VAN DEN KOMMER EN HARRY DIETZ

P.S. Caroline gaat na meer dan tien jaar stoppen met haar

column. Zij schreef al sinds 2004 columns in Lede(n)maat,

de voorganger van dit magazine. We hebben van haar

columns genoten! Gelukkig hebben we in Hanneke Mooij

een goede opvolger voor Caroline gevonden.

Beste lezer,

PORTRET!

Harry Schreurs
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