Verslag
Het IKAROSLEDENWEEKEND –
Blankenberge 31/03-01/04/2017
… waar lotgenotencontact
centraal staat!
Het was weer zover … vzw IKAROS ging
– nu voor de twaalfde keer – op
ledenweekend!
Als locatie kozen we nog eens voor de
Vlaamse kust. We verbleven in het Vakantiedomein Floréal te Blankenberge, op een boogscheut van
het strand, de schitterende duinen en de zee.
Onze contactgroep is geen geroutineerde reisorganisator, maar onze werkgroep zorgde weer voor een
een ontspannend weekend waar iedereen aan zijn trekken kwam en waar vooral veel ruimte was voor
onderling contact.
Een bingo-avond om het ijs te breken, een bezoek aan het zuivelmuseum, de interactieve
tentoonstelling ‘Storms Expo’ op de pier, en met het toeristentreintje op verkenning in en rond
Blankenberge waren de ingrediënten die ons verblijf aangenaam, plezant én leerrijk maakten.
Maar vooral de onderlinge contacten stonden centraal!
Vriendschappen die in de voorbije edities werden gesloten, werden nu weer wat dichter aangehaald.
Maar ook de ‘nieuwe’ deelnemers vonden hun plek en werden warm onthaald in de groep.
Er werd honderduit gepraat over bijvoorbeeld hoe het is om zelf aanvallen te hebben, over hoe het
voelt om je als ouder, partner, broer of zus in zekere zin ‘machteloos’ te voelen bij een aanval van je
kind, partner, broer of zus …
Had iemand eens een epilepsieaanval tijdens het weekend, dan was dit een ‘normaal’ gebeuren. Waar
kon je immers beter een aanval krijgen dan in een groep mensen die het af en toe zelf meemaken én
waar men er héél gewoon mee omgaat!
Hierbij een korte bloemlezing van de reacties van enkele deelnemers op het einde van het weekend.
“Telkens opnieuw dompel ik mezelf onder in heel veel emotionele gesprekken, wat humor en heel veel
empathie. Ooit een stap in het onbekende, nu een bewuste keuze en reeds een ‘X’ gezet in mijn agenda
het jaar voordien …want ik wou het IKAROS-weekend niet missen! Ook de kinderen genieten op hun
eigen manier en rapen hier en daar indrukken, vriendschappen en ervaringen op. Zoiets kan je niet
creëren … zoiets krijg je cadeau. Bedankt! Echt waar! – I. en kids”
“ Het is altijd een heel leuke tijd met allemaal lieve mensen rondom ons! 1000 x bedankt! T., S. en O.”
“Knap georganiseerd, een mooi evenwicht tussen ‘georganiseerde’ activiteiten en vrije invulling.
Altijd een fijne groep met warme contacten, een lach (meer dan één) en een traan … Mercie! A. en
Co”
“Dank voor het mooie weekend – we hebben genoten! Alles was goed georganiseerd, mooie
uitstappen … Een dikke proficiat voor de organisatie! G. en T.”
“Hoe een goede voorbereiding, een gezellige gedrevenheid én goede zorg voor een prachtig weekend
kunnen zorgen! Welbedankt! B.”
‘Chapeau!’ en een bijzondere dank aan onze ‘werkgroep-weekend’ – onze vrijwilligers Lieve,
Christiane, Herman en Marc – voor hun inzet, hun tijd en energie die ze in de voorbereiding én de
organisatie van ons ledenweekend staken!
Ook dank aan ClickTouch nv en UCB-Pharma nv België voor de sponsoring, zodat we onze
deelnemers opnieuw een ontspannend en deugddoend weekend konden bezorgen

