Music for life 2013 --- Kobe moves to improve
Wij moesten er niet lang over nadenken toen Studio Brussel hun actie Music for life voorstelde.
Onze Kobe is in 2004 geboren. Op éénjarige leeftijd werd de diagnose hersenverlamming gesteld.
Hierdoor heeft hij spasticiteit in zijn benen, waardoor Kobe rolstoelgebonden is.
De aanvaarding en de lange zoektocht naar de juiste behandeling kon beginnen.
Kobe heeft op jonge leeftijd al een lange weg afgelegd.
Bijna elke dag krijgt hij kine en ergo, wat nodig is om de spieren op lengte te houden.
Drie jaar geleden hebben wij 'het geluk' gehad in aanraking te komen met
Professor Molenaers (de bezieler van move to improve (m2i) en verbonden aan het UZ Pellenberg).
Hij durfde het aan Kobe zijn benen te opereren. Spieren werden verlengd, pezen verlegd en botten
werden gebroken en in de juiste positie terug aan elkaar bevestigd.
Het doel was om Kobe een goede houding te geven zodat hij zou kunnen stappen
met een loophulp.
Na de operatie moest Kobe drie maanden revalideren. Het was hard en zwaar….
Maar het resultaat is er. Kobe kan nu kleine verplaatsingen doen met zijn loophulp.
In het UZ Pellenberg revalideren vele kinderen.
Door de VZW m2i kunnen zij gebruik maken van een hoogtechnologisch systeem, dat het
stappatroon van de kinderen kan analyseren. Daardoor kan een juiste behandeling gegeven worden
met of zonder operatie.
Ook ondersteunen zij het fietsadviescentrum. Hier kunnen kinderen met een motorische beperking
alle mogelijke fietsen proberen.
Zo heeft Kobe nu ook zijn ‘racemachine’. Het is zalig om hem te zien fietsen, wat voor hem VRIJHEID
betekent!
Peter van deze VZW is Tom Boonen. Hij heeft bewondering voor deze kinderen, voor hun
doorzettingsvermogen en moed.
Neem zeker eens een kijkje op hun website -www.movetoimprove.be- of bekijk het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=XVuwDEjuJPI (beelden zeggen zoveel meer dan woorden).

Wij zouden graag de VZW m2i steunen, opdat zij nog meer middelen ter beschikking kunnen stellen
voor deze moedige kinderen.

Mogen wij hiervoor ook jullie steun vragen?

