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Verslag statutaire vergadering 14 maart  2016. 

Aanwezig:  Liliane,  Isabelle, Chris Bultinck, Yolande, Monique,  Nicole De Maen, 

Simone De Ruyte, Josepha, Griet Greta, Simonne Matthys, Dominique Moors,  

Dominique Roegiers, Annemie, Irène, Téa,  Myriam,  Nicole Van Gaever, Lieve,  

Gertrude, Rita, Chris Verhoye . 

Gasten : Kathleen Vergote en Chris Peers van IW Deinze. 

 
Verontschuldigd:    Eveline,  Jeanne,  Cecile, Brenda,  Yo, Christine,    Lut, 

Denise, Jenny, Inge. 

 

Protocol Gertrude hoopt dat iedereen bekomen is van de grote inspanningen die 

we leverden voor onze jaarlijkse brunch en brengt de groeten over van vriendin 

Jenny. 

Ze vertelt dat we als voorgerecht groene asperges-gerookte zalm-scampi en 

vongolé mogen verwachten, gevolgd door een tongschar met aardappelpuree en 

witte wijnsaus. Alles wordt culinair afgesloten met een ijstaart met slagroom en 

chocoladesaus. 

 

Protocol Griet is terug van  een poosje weggeweest en haalt haar schade in met 

volgende inleiding: 

“Welkom iedereen op deze prachtige zonovergoten avond. Het lijkt wel alsof 

onze IW brunch de lont aan de lente heeft gestoken. 

Vandaag 14 maart is een speciale dag voor alle wiskundigen. Het is de 

geboortedag van Einstein 1879 en bovenop ook PI DAG. 

Iedereen herinnert zich wel dat onmogelijke getal met zijn ontelbare cijfers na de 

komma en blijkbaar zouden onze politiekers nu een PI formule gebruiken om 

onze begroting te doen kloppen. We zien en voelen wel…in onze portemonnee. 

En vandaag start ook de week van het geld, wat dat ook moge wezen. 



Zeker is dat we vanavond de gelegenheid krijgen onze peterclub Deinze te 

sponsoren door de aankoop van paaseitjes na het dessert. Welkom mevr Chris 

Peers en mevr Kathleen Vergote. 

Maar vooraleer aan het diner te beginnen krijgen we de gelegenheid om te 

luisteren naar een boeiende uiteenzetting over psychose door mevr Brenda 

Froyen. Van harte welkom. 

Mevr Froyen is germaniste, bracht een Erasmusjaar door in Duitsland en 

momenteel is ze werkzaam in het volwassenenonderwijs. In 2012 maakte ze een 

kraambedpsychose mee na de geboorte van haar derde kind. Zij schreef 

daarover een boek ‘Kortsluiting in mijn hoofd’ dat in 2014 verscheen. 

Vanavond onderhoudt zij ons over haar psychose en haar ervaringen met de 

geestelijke gezondheidszorg die zij moest ondergaan. Zij zal ons de nodige tips 

geven om het herstel van dergelijk ziektebeeld te bevorderen in plaats van te 

belemmeren.” 

 

Mevrouw Froyen start haar causerie door ons mee te geven dat zij Engelse en 

Nederlandse taal en literatuur studeerde en les gaf op een hogeschool, dat ze 2 

gezonde zonen had en tot zover alles meer dan OK was. Maar na de geboorte 

van haar derde kind kampte ze met een zwangerschapspsychose. Ze werd 

opgenomen in 3 verschillende psychiatrische instellingen  en stelt vast dat het 

helemaal niet zo goed gesteld is met de geestelijke gezondheidszorg in ons 

Vlaamse land. Ze zocht haar ontevredenheid een gehoor te geven bij 

ombudsdiensten en psychiaters maar botste tegen een muur; ze stapte naar 

advocaat Walter Van Steenbrugge maar die verzekerde haar dat ze in een 

rechtbank nooit aan het langste eind zou trekken en voegde er schertsend aan 

toe: je kunt enkel een boek schrijven en dit geschiedde.  

Ja, het boek kwam er met haar werkelijke naam en haar eigen foto op de kaft. 

Ze wou het stigma rond een psychische ziekte doorbreken, tonen dat die ziekte 

echt een normaal ernstig mens kan overvallen en ze wou een boodschap van 

hoop meegeven: je kan je leven opnieuw op een spoor brengen, je hoeft niet 

psychisch ziek te zijn voor het leven. 

Het volgende half uur loodst ze ons tot in detail door die hele lijdensweg  van 

inspuitingen, vastgeketend worden, isoleercellen, vervreemding van man en 

kinderen om te komen tot een  suïcidale depressie en dit alles  met een 

welbespraaktheid die naar haar zeggen kenmerkend is voor manische personen. 

Stilaan is ze met hulp van haar man uit het dal gekropen, opgetreden in een 

reportage van Koppen, te gast geweest in Q-music en andere programma’s, ze 

geeft  les in volwassenonderwijs en lezingen als zelfstandige in bijberoep, wordt 

een doctoraat aangeboden aan de KU-Leuven en wordt nu eindelijk overal au 

serieux genomen. 

“Dank zij haar 4 mannen werd de draak overwonnen en de prinses gered!” 

 

Voorzitster Isabelle neemt het woord en dit sluit ik bij. 

Ja, het werd een speciale vergadering met een bijzondere spreekster. 

Dominique Roegiers, Secretaris Inner Wheel Lokeren. 


