2021-2022 WAS EEN JAAR VAN VALLEN EN OPSTAAN, EEN
FEL GEKLEURD JAAR DUS.
Groen staat voor voorspoed en rood voor tegenspoed. Onze
vereniging is permanent in ontwikkeling, waarbij regelmatig nieuwe
projecten en initiatieven worden opgestart en een aantal lopende
initiatieven worden stopgezet. Voorspoed en tegenspoed kruisen
onvermijdelijk dit groeiproces.
Sinds 24 juni 2021, de dag waarop de statutaire Algemene
Vergadering voor 2021 heeft plaatsgegrepen, is er veel positiefs
gebeurd, maar hebben we ook een aantal tegenslagen en droevige
momenten moeten incasseren. Positief nieuws duidt erop dat we
goed bezig zijn, terwijl tegenslagen kunnen aangegrepen worden
om in de toekomst op sommige domeinen beter te presteren. In elk
geval moeten we blijven roeren in het potje met groene en rode verf
om op termijn, door beter te presteren, te komen tot hetzelfde potje
maar gevuld met een zuivere groene verf.
Tijdens het vorig werkjaar was een werkgroep begonnen met de
opmaak van een Intern Reglement. Dank zij de positieve inzet van
de leden van de werkgroep werd dit project succesvol afgerond
tijdens de zomer van 2021. In het raam van de voorbereiding van
de statutaire Algemene Vergadering van 2022 werd gecontroleerd
of het Intern Reglement moest worden aangepast. Dit bleek niet
het geval te zijn.
Eén van onze ker nactiviteiten waren ongetwijfeld de
bewegingsoefeningen van Feel+. Door de corona-gesel konden de
oefeningen klassikaal niet doorgaan tot op het einde van 2021.
Tijdens de maand januari 2022 werd er opnieuw gestart met de
bewegingsoefeningen in een nieuw lokaal in de Otto Veniusstraat
te Antwerpen. Op het einde van het eerste kwartaal 2022 werd
Feel+ on hold gezet, wegens gebrek aan voldoende interesse,
enerzijds, en wegens het uitblijven van nieuwe deelnemers,
anderzijds.
Onze vereniging werd ook niet gespaard van droevige momenten.
Zo overleed onze gewezen penningmeester Marcel Peeters de dag
na de statutaire Algemene Vergadering 2021 en verloren we eind
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juli 2021 de ziel van Wij Ook, met name professor emiritus dr. Louis
Denis. We bleven achter met een glazig gevoel, met achter ons a
dark hole of the void.
Onze corebusiness is en blijft de redactie en de publicatie van ons
magazine PROSTAATinfo. Met de nodige dosis proactiviteit en puik
redactiewerk, bleven we trouw aan het klassiek publicatieritme. Op
het einde van elk kwartaal viel een nieuw en inhoudelijk interessant
exemplaar van ons magazine in de brievenbus van de leden.
Ondanks de onmogelijkheid waarin we in 2021 verkeerden om
klassikaal samen te komen, startten we opnieuw met een
aangepaste versie van de Café Santé, met name met de
PROSTAATinfo-ZOOM-avond die in september, oktober en
december digitaal doorging en waarbij onderwerpen werden
besproken die interessant kunnen zijn voor prostaatpatiënten.
Onder de virtuele aanwezigen noteerden we verschillende leden die
we in het verleden tijdens de Café Santé’s nooit hadden ontmoet.
Het was onmiddellijk duidelijk dat we in de toekomst het digitaal
gegeven niet uit het oog mogen verliezen.
In mei 2022 was het zover. We organiseerden voor de eerste maal
een hybride PROSTAATinfo-avond in het Maagdenhuis in
Antwerpen, maar met de mogelijkheid om de presentaties thuis via
ZOOM te volgen. We vingen hiermee twee vliegen in één klap. In
juni op de dag van onze jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering,
werd een tweede hybride PROSTAATinfo-avond georganiseerd.
Telkens slaagden we erin om sprekers van een zeer hoog niveau te
mobiliseren, met interessante onderwerpen. Een aspect dat voor
verbetering in aanmerking komt, is de technische opzet van een
dergelijk hybride evenement. Er is dus werk aan de winkel maar
elke uitdaging loont de moeite. We beogen groen en zo weinig
mogelijk rood.
Door het verlammend e ect van de COVID19-epidemie, was het
totaal bedrag aan sponsoring sterk achteruit gegaan. Aangezien
onze activiteiten tijdens deze periode op volle toeren bleven
draaien, eindigden we het boekjaar 2021 in rode cijfers. Als een
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dergelijke toestand ook in 2022 zou blijven aanmodderen, zou dit
onvermijdelijk leiden tot een sterke verdunning van het nancieel
verdedigingsschild van onze vereniging.
Dank zij tussenkomst van onze voorzitter konden we twee nieuwe
sponsors verwerven, wat onze nanciële solvabiliteit ten goede
komt.
Op 12 januari 2022 greep een virtuele vergadering plaats met Kom
op Tegen Kanker (KoTK) waarop onze voorzitter, ondervoorzitter en
secretaris virtueel aanwezig waren. Tijdens deze vergadering
kwamen onder meer de projecten van onze vereniging voor 2022
aan bod.
De kers op de taart was zonder twijfel de publicatie op het einde
van 2021 van de gids “Leven met prostaatkanker”, een realisatie
van de lotgenotengroepen Wij Ook Belgium VZW en Think Blue
Vlaanderen VZW, in nauwe samenwerking met Janssen Belgium.
De twee lotgenotengroepen hebben aan deze gids zeer hard
gewerkt. Het resultaat mag gezien worden.
Ons dagelijks bestuur gaat nooit een uitdaging uit de weg indien
het onze vereniging en haar leden ten goede komt. Zo heeft onze
voorzitter op 22 september 2021 de gelegenheid gehad om in het
Vlaams Parlement een motie in te dienen waarin het belang van
vroegdetectie van prostaatkanker wordt aangekaart. Bij deze
gelegenheid werd onze voorzitter ge ankeerd door twee
prominente professoren van de KUL.
In het najaar van 2021 heeft ons dagelijks bestuur twee
F a c e b o o k g ro e p e n g e a c t i v e e rd , m e t n a m e e e n p r i v é Facebookgroep “Wij Ook Prostaatpatiënten”, enerzijds, en een
openbare Facebookgroep “Wij Ook Belgium voor
Prostaatpatiënten”, anderzijds. Een aantal van onze leden zijn lid
geworden van de privé-Facebookgroep.
Wij Ook werkt ook nauw samen met andere non-pro t organisaties.
Het Jozef De Weverfonds heeft in oktober 2021 in Gasthuisberg te
Leuven het tweejaarlijkse seminarie rond prostaatkanker
georganiseerd. Onze voorzitter was één van de sprekers.
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O n z e s e c re t a r i s h e e f t d e e l g e n o m e n a a n d e v i r t u e l e
nieuwjaarsreceptie en aan de Algemene Vergadering van het
Vlaams Patiëntenplatform. Onze secretaris heeft ook vier
opleidingen gevolgd bij KoTK met betrekking tot levenseinde,
enerzijds, en communicatie bij moeilijke situaties, anderzijds.
Tijdens het werkjaar 2021-2022 werd vooral veel energie gestoken
in de voorbereiding van het trimestriële PROSTAATinfo-magazine
en de voorbereiding van de PROSTAATinfo-ZOOM sessies en de
PROSTAATinfo-avonden.
Toen luitenant-admiraal Piet Hein in 1628 de Slag in de Baai van
Matanzas tegen de spanjaarden won en met een enorme buit aan
zilver terugvoer naar Nederland, zei hij bij zijn aankomst in zijn
vaderland dat het groot succes te danken was aan de goede
samenwerking tussen de Nederlandse o cieren en matrozen. De
successen die onze vereniging tijdens het werkjaar 2021-2022
boekte zijn te danken aan een vlotte samenwerking tussen het
dagelijks bestuur en enkele leden van het bestuursorgaan.
Wij Ook volgde het voorbeeld van Piet Hein, zonder evenwel de
voeten nat te maken.
Urbain R. BRUGGEMAN
Secretaris
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