
Lissabon – Compostela: de Portugese Camino. 

Jacobus of Santiago is de patroonheilige  

voor reuma en artritis! 

Voorwoord 

Toen ik vorig jaar, januari 2010, met pensioen ging , werd bij mij een beginnende Reumatoïde Artritis 

vastgesteld, met hevige pijnaanvallen in verschillende grote en kleine gewrichten.  

Gelukkig verdwenen de meeste pijnaanvallen na wekelijkse inspuitingen. 

Aangezien Santiago de patroonheilige is voor reuma en artritis heb ik nu besloten om per fiets een 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela te maken om mezelf te bewijzen dat ik op 61 jarige 

leeftijd niet afgeschreven ben ondanks de RA. 

De keuze viel op een minder gekende route (Lissabon-Compostela), over een afstand van +- 630 km.  

De periode midden april 2011 lijkt ideaal.  

Aangezien ik de laatste tijd weinig conditie heb opgebouwd (pijnaanvallen en vermoeidheidsperiodes) en 

geen echte fietser ben, betekent deze tocht wel een serieuze inspanning. Ik moet de komende weken 

mijn conditie en fietservaring opbouwen, maar heb vertrouwen. 

Aanvankelijk wilde ik deze tocht alleen maken, maar een goede vriendin heeft besloten me te steunen 

met het project door mee te fietsen. 

Wie zijn wij. 

Suzy Van Nespen, 61 jaar, 

gepensioneerde leerkracht CVO  

en wonende te Brasschaat. 

 

Jenny Massar, 61 jaar, Nederlandse, 

orthomoleculair gezondheidsconsulente  

en wonende te Schoten 

Doelstelling 

Deze tocht betekent veel voor mij en is tevens bedoeld om de aandacht te vestigen op RA en  de vele 

andere RA-lijders die er zoveel slechter aan toe zijn dan ik. 

Bewegen is een belangrijke factor, zeker ook voor Reumatoïde artritis patiënten, maar is voor de 

laatste categorie mensen niet altijd makkelijk.  Vandaar dat ik een voorbeeld wil stellen om met een 

elektrische fiets te gaan, want zo kan je bewegen zonder veel te forceren. 

Mijn tweede doel is deze tocht in de kijker te stellen om een goed doel van de RA-liga te steunen via 

sponsoring. Mijn keuze viel op het project van RA Limburg, Vakantie voor zware RA Patiënten. 

  

Reisverslag 

Van onze fietstocht zal ik zo mogelijk dagelijks een verslag maken op de blog: 

http://www.bloggen.be/suzy2011. Zo kan elke sponsor en bezoeker van de site onze vorderingen 

volgen. 

 

 



Het Project 

 “Nazomer aan zee” 

MIDWEEK VOOR ZWAAR INVALIDE REUMATOÏDE ARTRITISPATIËNTEN IN 2011 

Reumatoïde Artritis Limburg vzw is een zelfhulpgroep voor reumatoïde artritispatiënten die sinds acht 

jaar actief is. Op 15 september 2006 verwierf het initiatief het statuut van VZW.  

De vereniging is lid van de Reumatoïde Artritis Liga vzw (www.raliga.be) en onderdeel van ReumaNet 

vzw (www.reumanet.be). 

Reumatoïde Artritis Limburg vzw wil eind september 2011 een midweekvakantie in Goes aanbieden aan 

een vijftiental zwaar geïnvalideerde reumatoïde artritispatiënten en hun mantelzorger. Het gaat vooral 

om iets oudere mensen die zwaar door RA getroffen zijn omdat ze, omwille van hun leeftijd niet 

hebben kunnen ‘profiteren’ van de nieuwste en daardoor efficiëntste, diagnose- en behandelingsvormen.  

Met dit project willen we in eerste instantie een vijftiental RA-Patienten de gelegenheid geven om op 

vakantie te gaan in een veilige en ondersteunende omgeving. Ook wensen we de mantelzorger een paar 

dagen te ‘verlossen’ van de dagelijkse verantwoordelijkheden.  

Het project kost ons 17.000 € om het verblijf van de 15 koppels, 10 verpleegkundigen, 2 kinesisten 

en liftbus te financieren. 

We hopen op uw welwillendheid een beroep te mogen doen voor de financiering ervan.  

Het spreekt voor zich dat u een ontvangstbewijs van uw gift ontvangt en dat uw bedrijf of organisatie 

vermeld wordt bij alle communicatie over dit project, tenzij u dat liever niet heeft. 

Ik ben uiteraard steeds bereid om het project voor u en uw organisatie persoonlijk toe te lichten en 

bedank u bij voorbaat voor de aandacht die u er aan wil schenken. 

Met vriendelijke groeten 

Regine Proesmans, Voorzitter RA-Limburg vzw  tel: 012/74 27 85  www.ralimburg.be  

Jeannine Engelen, Voorzitter RALiga vzw info@raliga.be www.raliga.be   

Hoe kan U helpen? 

Mijn vraag aan de farmaceutische nijverheid die reumaspecifieke geneesmiddelen, 

voedingssupplementen e.a. op de markt hebben:  

Mijn vraag aan de onderzoekcentra, klinieken, specialisten, dokters en alle zorgverleners: 

Mijn vraag aan alle andere organisaties en mensen met een groot hart: 

 “steun  a.u.b. dit project” en gun hen dit lichtpuntje! 

Uitleg sponsoring: 

Voor bedrijven: 630 € (1 € per km)  of 100 € per 100 km (en veelvoud). 

Voor particulieren: 10€ (of een veelvoud) of vanaf 40€ (met fiscaal bewijs voor belastingsaangifte; dan 

duidelijk naam en adres vermelden aub). 

Wij ontvangen zelf geen geld; alles gaat rechtstreeks naar de vereniging! 

Rekeningnummer: 979-2423387-41 van RA-Limburg 

 

Met dank, Suzy Van Nespen en Jenny Massar. 

http://www.ralimburg.be/
mailto:info@raliga.be
http://www.raliga.be/

