
Update juni 2022 

Kijk voor het laatste nieuws op www.demosthenes.nl 

Livegang nieuwe website 

De nieuwe website van Demosthenes is in april live 

gegaan en krijgt nu steeds meer vorm! Neem eens 

een kijkje op www.demosthenes.nl  

Als je iets voor de website hebt, dan kan je dat aan-

geven via secretaris@demosthenes.nl. 

Uitnodiging ‘ Samen de keuken in met Demosthenes! ’ 

‘Samen de keuken in! ‘, dat is het motto van de Kookfabriek. Op 16 juli gaan 

we bij de Kookfabriek onder deskundige begeleiding van een culinair coach 

de kookworkshop ‘Easy Cooking‘ doen! Aan de hand van heldere en  

beproefde recepturen gaan we aan de slag met een heerlijk 2-gangen menu.  

We verzamelen om 11.15 uur op station Den Haag HS. Vanuit daar reizen we 

zo’n 10 minuten met de tram van waaruit het nog zo’n 5 minuten lopen is. 

Voor de deur is er ook een parkeerplaats tegen € 2,- per uur.  

Vanaf 12.00 uur zijn we welkom en worden we ontvangen met een drankje, om 12.15 uur start de workshop!  

Binnen het uur bereiden we het voor- en hoofdgerecht waarna we om 13.15 uur kunnen gaan eten met tussen-

door nog een laatste handeling aan het hoofdgerecht. De workshop wordt afgesloten met een kopje koffie, thee, 

fris of nog een alcoholisch drankje en zelfgemaakte chocoladetruffels.  

Daarna lopen we rond 14.45 uur gezamenlijk naar het Zuiderpark voor een afsluitende borrel met bittergarnituur 

bij het restaurant Parkoers!  

Het wordt zeker een erg gezellige dag en we hopen dat alle 15 beschikbare 

plaatsen worden bezet! 

We vragen voor deze dag een eigen bijdrage van € 8,—. Inschrijven graag met 

een mailtje aan tomwittebrood@hotmail.com.  

Vermeld daarin ook alvast je Whatsapp nummer en je dieetwensen.  

Adres Kookfabriek Den Haag : Televisiestraat 4k Den Haag 

Adres Parkoers Den Haag : Marie Heinenweg 3 Den Haag 

Online Stottercafé   

Regelmatig worden er, ondersteund door Demosthenes, online stottercafé’s georganiseerd. Op donderdagavond  

9 juni vindt de volgende editie plaats. In een informele setting praten we over allerlei onderwerpen die te maken 

hebben met stotteren. Deze keer gaat het over stotteren en werk. Wil je erbij zijn? Stuur dan een berichtje naar 

bestuurslidactiviteiten@demosthenes.nl of stuur een WhatsApp-bericht naar 06-47643149. Je wordt dan ook op 

de hoogte gehouden van komende edities.  

http://www.demosthenes.nl
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Verslag StotterCafé Online 21 april 2022 

Op donderdag 21 april  was er weer een online bijeenkomst van de 

WhatsApp group 'StotterCafé Online'. In de WhatsApp group was in 

de week ervoor naar aanleiding van 'The Passion' en de manier 

waarop Ruud de Wild zijn rol als verteller invulde veel discussie geweest. Ruud de Wild had tijdens het 'vertellen' 

van het paasverhaal af en toe last van wat haperingen.  

Op het eerste gezicht leken het versprekingen die misschien het gevolg waren van wat lichtzinnige voorbereiding. 

Echter: toen hij zich weer een paar keer flink versprak, onderbrak hij het verhaal waar hij mee bezig was. “Sorry 

hoor, een verteller die stottert, niet handig”. 

Het onderwerp van de online bijeenkomst zou in eerste instantie gaan over 'stotteren en werk'.  

Esther, een logopediste in ruste, wilde de discussie tijdens de bijeenkomst wel begeleiden en dan meteen de link 

maken met Ruud de Wild als verteller en het thema. Ze had van te voren een 'stroomdiagram' (richtlijn stotteren 

bij kinderen/adolescenten en volwassenen) rondgeappt waarop termen stonden als: gezondheidstoestand, aan-

doening, activiteit, participatie, externe factoren, persoonlijke factoren.  

De online discussie ging over hoe Ruud de Wild (als vastgestelde PDS (persoon die stottert)) met zijn stotteren om 

ging en in welke mate zijn werk (in dit geval zijn rol als verteller) daar invloed van ondervindt. Laat je je door be-

lemmeringen beperken? Maak je je stotteren bespreekbaar? Wordt het daar makkelijker door?  

Door Ruud de Wild als voorbeeld te nemen, wordt zo'n discussie over 'stotteren en werk' meteen minder  

abstract.  

Naast 'Ruud de Wild', was er natuurlijk ook ruimte om persoonlijke inbreng te hebben en je persoonlijke verhaal 

(wel dan niet) over het onderwerp kwijt te kunnen. Tot een volgende keer. 

Joost  

Ouderstottercafé 16 juni 2022 

Op 16 juni is er, van 19:30-21:00 uur, weer een online Ouderstottercafé: een bijeenkomst speciaal voor ouders van 

kinderen die stotteren. Deze keer met medewerking van Brenda Zwinkels, systemisch-dialogisch procesbegeleider 

(en logopedist-stottertherapeut). Het thema is: ‘Vertragen in de communicatie’. 

Verlangzamen en vertragen kun je als ouders inzetten om je kind meer ruimte te geven om te spreken. Dat kan 

een positieve uitwerking hebben op de vloeiendheid van spreken. Maar hoe vertraag je als ouder, als er zoveel 

moet gebeuren in het gezin? Op deze avond staan we letterlijk stil bij wat vertragen voor jou betekent. We oefe-

nen met dialoog, waar vertragen een kenmerk van is. We doen een oefening om zelf te ervaren wat de impact van 

verlangzamen is op de communicatie met de ander. 

Er is ruimte om met andere ouders ervaringen uit te wisselen rondom (de moeite met) vertragen en elkaar te in-

spireren. Wees welkom om deel te nemen! 

Opgeven via info@demosthenes.nl. Je ontvangt dan de link voor deze bijeenkomst. 

Uitnodiging ALV  

Op zaterdag 18 juni vindt de ALV plaats om 11.00 uur. Het zal dit jaar nog in 

een online setting plaatsvinden (via Zoom). De agenda en de stukken voor de 

algemene ledenvergadering zijn te downloaden vanaf onze website: 

www.demosthenes.nl/algemene-ledenvergadering. 

Aanmelden voor het bijwonen van de ALV kan door een mailtje te sturen naar info@demosthenes.nl, je ontvangt 

dan in de week voorafgaand aan de ALV een mail met de gegevens van de online vergadering. Ook is het mogelijk 

om tot 72 uur voor aanvang van de vergadering je vragen in te sturen zodat deze door het bestuur beantwoord kun-

nen worden.   

mailto:info@demosthenes.nl
http://www.demosthenes.nl/algemene-ledenvergadering
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Uitnodiging Demosthenes Verenigingsweekend 2022: ‘Samen klinken!’ 

In het weekend van vrijdag 30 september tot en met de ochtend van maandag 3 oktober organiseren we het  

verenigingsweekend 2022 in Strandpark Vlugtenburg in ’s Gravezande met als thema: ‘Samen klinken’!  

Strandpark Vlugtenburg ligt pal aan het strand dichtbij Hoek van Holland in een prachtige omgeving. In luxe en 

comfortabele groepsbungalows brengen we gezamenlijk het weekend op een fijne en ontspannen manier door.   

Er is daarnaast een algemene groepsruimte voor het hele weekend beschikbaar.  

Het weekend wordt ingevuld met een afwisselend programma rond het 

thema ‘Samen klinken’ waarbij klank, ontspanning en het contact on-

derling centraal staat. Op zaterdagochtend mogen we een heel bijzon-

dere gast verwelkomen: Marius Engelbrecht, hij is een bekend stembe-

vrijder en voormalig persoon met stotteren. Marius zal op zaterdagoch-

tend van 10.00 tot 13.00 uur een workshop verzorgen waarin hij ons 

door middel van stemexpressie, beweging en het maken van vrije klan-

ken, laat ervaren hoe het is om je pure stem te laten horen. Kijk vooral 

eens op zijn website www.mariusengelbrecht.nl voor meer informatie.  

Daarnaast zullen we in het weekend verschillende activiteiten doen om elkaar beter te leren kennen, de prachtige 

(strand)omgeving verkennen, Tai Chi Tao op het strand doen en werken met klankschalen. Mocht je zelf nog een 

mooie activiteit weten die je graag in het weekend zou willen doen, dan mag je dat ook bij aanmelding aangeven.  

Het ontbijt, de lunches en het avondeten zullen goed verzorgd worden. In de geschakelde bungalows slaap je met 

twee personen op een kamer en is er genoeg ruimte binnen en buiten om met de groep samen te zijn.  

Vind je een heel weekend te lang maar wil je wel graag een dagprogramma meemaken? Ook dat kan, op zaterdag 

en zondag ben je vanaf 9.45 uur tot na de avondmaaltijd 

welkom om aan het dagprogramma mee te doen.  

We vragen van leden voor dit hele weekend een eigen  

bijdrage van slechts € 25,- inclusief het programma, accom-

modatie en de verzorging. Voor een dagprogramma op za-

terdag of zondag, dus zonder overnachting, vragen we een 

eigen bijdrage van € 10,-. Niet leden betalen resp. € 55 en  

€ 35 (maar je kunt ook voor € 25,- lid worden en daarna de 

ledenbijdrage betalen).  

We zien jouw aanmelding graag vóór 30 juni a.s. tegemoet 

via een mailtje aan info@demosthenes.nl! Vermeld daarin 

ook alvast je naam, je telefoonnummer en eventuele dieetwensen en als je één dag wilt komen op welke dag dat is.  

Adres Strandpark Vlugtenburg : 't Louwtje 10 ’s-Gravenzande  

Kijk hier voor een rondleiding door één van de bungalows op het park: https://www.youtube.com/watch?
v=2pbK1a0FbuA 

 In memoriam 

We ontvingen een overlijdensbericht van Peggy Janssen. Zij is overleden op  

6 maart 2022 in de leeftijd van 88 jaar. Peggy Janssen wordt gezien als de grondlegger van 

wetenschappelijk onderzoek naar stotteren in Nederland, zie voor een uitvoerige beschrij-

ving van haar werk: https://www.stotteren.nl/nieuws/987-in-memoriam-peggy-

janssen.html. We wensen haar nabestaanden veel sterkte toe.  

http://www.mariusengelbrecht.nl
https://www.youtube.com/watch?v=2pbK1a0FbuA
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Lichaamsgericht theater 

Op zaterdag 26 maart werd er een workshop lichaamsgericht  

theater georganiseerd door Demosthenes. Gaia Theil en Sybren 

Bouwsma hadden deze dag georganiseerd met als thema “Spelen 

met Vertrouwen”. De dag begon met een meditatie-oefening om 

tot rust te komen en na te denken over jouw verwachtingen voor 

de dag. Na deze oefening deelden we onze verwachtingen met 

elkaar. Voor mij was het belangrijk om die dag in het moment 

aanwezig te zijn en in contact te staan met anderen. Na het uit-

spreken van de verwachtingen, mochten we een afbeelding uit-

kiezen. De ruimte lag namelijk vol met afbeeldingen van bijvoor-

beeld bloemen, dobbelstenen etc. Iedereen koos een afbeelding 

en vertelde waarom hij/zij die afbeelding gekozen had. Daarnaast 

was er ook ruimte om meer over jezelf te vertellen.  

Op het einde van de ochtend deden we een oefening met z’n tweeën. Het idee was om even naar buiten te gaan en 

elkaar te vertellen over de oorsprong van je naam. Toen we allemaal terug waren, gingen we gezamenlijk lunchen 

in een dichtbij gelegen park. Na een gezellige lunch gingen we verder met de oefeningen. Deze oefeningen varieer-

den van spiegelen (één persoon beweegt en de andere kopieert dit) tot het opbiechten van een (zelfbedachte) leu-

gen. Op het eind van de dag spraken we onze waardering uit over elkaar. In het ‘normale’ leven sta je niet vaak stil 

bij de dingen die je goed doet en daarom is het des te fijner om dit van iemand anders te horen. Samengevat was 

het een ontzettend leuke dag en heb ik veel geleerd over wie ik ben en over het thema vertrouwen. Ik wil dan ook 

eindigen met deze quote: “Vertrouwen kan verdiend worden wanneer iemand zijn acties gelijk staan aan zijn woor-

den.”.  De groep was zo open en eerlijk dat dit vertrouwen in elkaar er direct was. 

Wesley de Kraker 

Open avond tijdens internationale jongeren-
uitwisseling  
Van 25 juli t/m 2 augustus vindt er in de buurt van 

Ommen (Lemele) een internationale ontmoeting 

plaats voor jongeren die stotteren tussen 18 en 

30 jaar. Op zaterdagmiddag en avond 30 juli zijn 

bezoekers welkom om kennis te maken met de 

deelnemende jongeren uit verschillende landen en de sfeer te komen proeven. Ook bij de gezamenlijke maaltijd 

ben je die avond welkom. In overleg is er eventueel een slaapplaats mogelijk.   

Wil je hierbij zijn, stuur dan een berichtje naar voorzitter@demosthenes.nl. 

Vrijwilligers gezocht voor online gesprek over stotteren met eerstejaars studenten 

De Hogeschool Rotterdam heeft Demosthenes gevraagd of we willen meewerken aan het vinden van vrijwil-

ligers voor een interview over stotteren aan eerstejaars studenten logopedie. Het betreft een gesprek over 

stotteren waarin studenten in gesprek gaan met een volwassene die stottert om te weten hoe het is om dat te 

doen en hoe stotteren invloed kan hebben op bepaalde levensgebieden (persoonlijk/professioneel). Dit zal 

plaatsvinden op vrijdag 2 december 2022 via Teams. Wil je hier aan meedoen, meld je dan aan via  

voorzitter@demosthenes.nl. 

Je krijgt van de Hogeschool voor je bijdrage aan de interviews een attentie in de vorm van een bon.   

mailto:voorzitter@demosthenes.nl
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Damsté-Terpstra Fonds ondersteunt Stotterkamp 

Ook kinderen in financieel moeilijkere situatie kunnen deelnemen. 

Het Damsté-Terpstra Fonds maakt het voor kinderen wiens ouders de 

bijkomende kosten van het Stotterkamp moeilijk(er) kunnen betalen mo-

gelijk om zonder zorgen deel te nemen. Het fonds neemt de kosten van 

de eigen bijdrage op zich en waar nodig reis- en verblijfkosten. 

“We vinden het belangrijk dat ook kinderen voor wie het wat lastiger is 

deel te nemen een kans te bieden”, zegt Damsté-Terpstra voorzitter 

Mark Pertijs. “In het kader van ons jubileumjaar kennen we deze onder-

steuning toe. We zijn zeer verheugd dit aan te kunnen bieden.” Het Fonds stelt subsidie ter beschikking aan logope-

disten die met hun project de preventieve of praktische aspecten binnen het logopedische onderzoek of de behan-

deling verder ontwikkelen. 

Camp Dream. Speak. Live is een kamp voor stotterende kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Me-

de-inititiatiefnemer Joeri van Ormondt over de sponsering van Damsté-Terpstra Fonds: “Het is geweldig dat het 

Fonds deelname aan het kamp zo steunt. We vragen best wat van ouders; een eigen bijdrage, halen en brengen. 

Nu in ieder geval de financiële drempel weggenomen is, kan écht iedereen meedoen.” Het stotterkamp betekent 

plezier maken en tegelijk een intensief behandelprogramma. De focus ligt op het verminderen van de impact van 

stotteren en het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkracht van de kinderen. 

Dit jaar zijn er twee edities van het kamp. In de meivakantie in het noorden van het land, in de buurt van Assen. In 

de zomervakantie voor kinderen in het westen van het land, in Amstelveen. Het kamp wordt gerund door een team 

ervaren logopedist-stottertherapeuten ondersteund door stagiaires logopedie. Het eerste kamp heeft inmiddels 

plaatsgevonden, het tweede kamp vindt plaats in juli. Ouders kunnen hun kind inschrijven via www.stotterkamp.nl 

Themadag 9 april 2022 

Op zaterdag 9 april is er op een mooie, ruime locatie in Gel-

drop de themadag ‘Ontspanning en stotteren’ georgani-

seerd door Joke, Antonet & Coline; drie enthousiaste leden 

van onze vereniging! Een dag waarop de ontspanning cen-

traal stond, ingevuld met een afwisselend programma.  

De dag begon om half 11 met een warm welkomstwoord 

van Joke en een muzikaal optreden door Jeffrey met zijn 

gitaar en een mooi zelfgeschreven lied over hoe hij zijn  

stotteren ervaart. Toen werd het woord gegeven aan Myrna, stottertherapeute en HSP coach. Ze vertelde ons over 

haar ideeën hoe stotteren regelmatig gepaard gaat met hoog sensitiviteit, een hogere gevoeligheid voor prikkels, 

energieën en de gevoelens van anderen. Een mooi verhaal over hoe zij in aanraking is gekomen met het begrip, hoe 

het haar verder geholpen heeft en hoe ze haar kennis van HSP verweeft binnen de stottertherapie die ze geeft aan 

mensen van alle leeftijden.  

Dit leidde tot een spontaan groepsgesprek over HSP en hoe we er als vereniging voor mensen die stotteren ook meer 

aandacht aan willen besteden omdat het vaak nog onderbelicht blijft. 

Tussendoor hield Jolanda van Erp 1 op 1 gesprekjes met wie dat wilde. Jolanda heeft een heldervoelende gave en 

gebruikt die om tot meer bewustwording (voor de ander) te komen. Mijn gesprekje was een aparte ervaring. Het 

heeft me aan het denken gezet en inderdaad... tot een iets andere bewustwording gebracht. En dat paste weer mooi 

in het programma. Je bent meer dan je stotteren en je mindset is nogal bepalend. Enigszins jammer dat ik de medita-

tie niet mee kon doen maar daar stond iets bijzonders tegenover. 



Vervolgens, tijd voor de lunch. Heerlijke broodjes met een afwisse-

lend vegetarisch beleg en een tomatensoep huisgemaakt door Anto-

net. Voor de lunch werd ook ruim tijd ingepland om tussen het eten 

door even te kunnen praten met elkaar. We waren met 20 mensen.  

Na de lunch was er een korte wandeling uitgestippeld, met net buiten 

Geldrop ook een stukje tussen de weilanden door. Fijn om even in 

beweging te zijn.  

De dag werd hervat met een Thai Chi Tao les van Joke. Ze vertelde dat ze bij deze vorm van bewegende meditatie 

zelf veel baat heeft, dat het haar helpt uit haar hoofd te komen en in haar lichaam. En dat Thai Chi Tao haar daar-

mee heeft geholpen meer rust te krijgen in haar leven en het spreken. Het was fijn om via haar les kennis te maken 

met Thai Chi Tao. Ze leidde ons door zes verschillende bewegingen die we gezamenlijk op de muziek uitvoerden. 

Ook had Joke nog een meditatie voorbereid voor na de Thai Chi Tao les, onder begeleiding van klankschalen. Scha-

len die een prachtig vol geluid voortbrengen en een diepe trilling die je ook goed voelt als de schalen dichtbij je zijn.  

De dag werd afgesloten door nog een muzikaal optreden door Jeffrey, met een lied dat voor een deel uit zang en 

voor een deel uit rap bestaat. Dit lied wil hij ook gaan uitbrengen 

op WereldStotterDag en hoopt daarin op een samenwerking met 

Typhoon en Sanne Hans. Een prachtig lied, met een mooie bood-

schap.  

Wederom een mooie dag met fijne mensen en een thema waar 

nog zoveel meer mooie dagen mee georganiseerd kunnen wor-

den. Bedankt voor de organisatie van een fijne, warme dag!  

Tom Wittebrood 

Jongerenactiviteit 9 juli 
Zaterdag 9 juli is het zover! Dan organiseert Demosthenes voor 

de tweede keer een activiteitendag voor jongeren tussen de  

15 en 18 jaar die stotteren. 

Het doel is om op een ontspannen en leuke manier met elkaar 

in contact te komen en nieuwe leeftijdgenoten te leren ken-

nen! Dit keer gaan we klimmen in een klimbos in de provincie 

Utrecht. Er zijn te gekke parcoursen van laag bij de grond tot  

23 meter hoogte voor de 

durfal! Voorafgaand aan de 

activiteit gaan we samen 

lunchen en we sluiten de 

dag gezellig af met een 

drankje. 

We vragen voor deze dag een bijdrage van € 5,- voor leden. Geen lid bij  

Demosthenes? Ook dan ben je van harte welkom! We vragen dan een bijdrage 

van € 15,-. 

Wil jij deze toffe dag ook beleven? Meld je vóór 30 juni aan door een mailtje te 
sturen naar Koen Clevis via info@demosthenes.nl. In de week voorafgaand aan 
de activiteit ontvang je een uitnodiging met meer informatie. 

Agenda activiteiten 

09 juni : Online stottercafé 

16 juni : Online stottercafé ouders 

18 juni : ALV 

9 juli     : jongerenactiviteit 

16 juli  : Kookworkshop 

30 juli  : Ontmoetingsdag jongerenuitwisseling    

                Lemele 

24 september: Workshop Speaking Circles en  

                            Relational Presence 

30 sept tot 3 okt : verenigingsweekend 

mailto:jeugdactiviteiten@demosthenes.nl


Workshop Speaking Circles en Relational Presence  
Herken je dit?  

Is spreken in het openbaar niet je lievelingshobby? Sta je niet graag in de spotlights? Breekt ’t zweet je al uit bij het 

idee dat je in het openbaar moet spreken? Heb je ’n hekel aan die bekende voorstelrondjes? Maar óók: Presenteer 

je wél (regelmatig) én wil je jezelf verbeteren, bijvoorbeeld meer contact met je publiek en/of meer authenticiteit, 

meer impact? Wil je dat mensen aan je lippen hangen als jij op het podium staat?  

Veel mensen die stotteren zullen zich hierin herkennen en willen graag met meer vertrouwen in het openbaar 

kunnen spreken. De Nederlandse Stottervereniging Demosthenes nodigt je daarom uit voor een workshop 

‘Speaking Circles en Relational Presence’ onder leiding van Stef de Beurs op 24 september in Utrecht.  

Tot begin 2001 had Stef de Beurs zelf behoorlijke angst voor spreken in het openbaar en heeft bij de ontwikkelaar 

van Speaking Circles, Lee Glickstein, de opleiding gevolgd. Hij weet uit eigen ervaring wat je doormaakt als je moei-

te hebt met spreken in het openbaar en dat deze methode werkt.  

Wat levert Speaking Circles je op?  

– Je kunt met je ongemak/angst omgaan  

– Je fysieke ongemakken zijn verminderd of verdwenen  

– Je zelfvertrouwen is toegenomen  

– Je ervaart een goede verbinding met je publiek  

– Je kunt jezelf zijn, wanneer je voor publiek staat  

Locatie: De Musketon, Hondsrug 19, Utrecht   

Dit is op loopafstand van station Utrecht Lunetten (10 minuten). Je kunt ook de auto gratis bij station Lunetten 

(Furkaplateau) parkeren.  

Tijd: Je bent welkom vanaf 10.00 uur, om 10.30 uur beginnen we en uiterlijk 17.30 uur ronden we de dag af.  

Kosten: Normaal kost deze workshop voor een dag ruim 250 euro, maar wij kunnen deze dag voor leden van  

Demosthenes aanbieden voor een eigen bijdrage van slechts 10 euro, niet-leden betalen een bijdrage 35 euro.   

Aanmelden: stuur een e-mail naar info@demosthenes.nl o.v.v. Speaking Circles met daarin je naam, telefoon-

nummer en of je wel of geen lid bent van de vereniging.  

Let op: er is slechts ruimte voor tien deelnemers. Vol = vol! Vanwege het succes van de eerdere edities op  

13 november 2021 en 30 april 2022 wordt deze workshop nu nogmaals georganiseerd. Eerdere deelnemers  

kunnen zich aanmelden, maar nieuwe deelnemers hebben voorrang. We werken met een wachtlijst bij meer  

aanmeldingen. Meer informatie over Stef de Beurs en Speaking circles: https://www.spreken-in-het-openbaar.nl/.  

Bijdrage ISA World Congress Liverpool 

Van 24 t/m 28 augustus zal het ISA World Congress in Liverpool  

worden gehouden. Demosthenes is hier uiteraard ook vertegenwoor-

digd.  

Leden die naar Liverpool gaan en actief zijn namens de vereniging, 

kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding van 450 euro 

vanuit Demosthenes. 

De vergoeding kan aangevraagd worden bij Gerald Goeree (penningmeester@demosthenes.nl). NB: vanwege een 

beperkt budget kunnen wij maar een beperkt aantal leden een vergoeding geven. Meld je dus snel aan! 

mailto:penningmeester@demosthenes.nl


Podcast over stotteren 

Dave van Burik is lid van onze vereniging en is zijn eigen podcast 

‘Confident Stuttering’ gestart. Verschillende leden zijn al geïnterviewd, zo 

is er een interview gehouden met Dora Krabman over de website Stotter 

Insight. Ook is er een gesprek gehouden met Sybren Bouwsma over zijn 

activiteiten binnen de stotterwereld vanuit het motto ‘Join the Club’.  

De afleveringen zijn online onder andere te beluisteren via Spotify 

https://open.spotify.com/show/4NFJ42SVMrsdIvDaRrGRyd?

si=QUxEEyErQRWaLM25Fbo2kQ&utm_source=copy-link  

Afleveringen die binnenkort online komen zijn: 

• “Samen Stoer Stotteren: Een keukentafelgesprek” met: Klara Gerrits. 

• “Als je broertje stottert” met: Tim van Burik (de broer van). 

• “Stuttering and Happy. How?” (Engels) met Paige Smith van “thehappystutterer.com”. 

• “Your partner Stutters. Now what?” (Engels) met: 

Amanda & Michael Campbell (Texas, USA) 

Tage & Anita Blom (Sweden-Netherlands) 

Gogie & Dave van Burik (Canada-Netherlands) 

Heb jij een onderwerp, een persoon (jijzelf?) die je graag in een podcast zou horen?  Dave hoort heel graag van 

je! Contact opnemen kan via davevanburik@hotmail.com. 

Demosthenes in Montréal 

Van 25 t/m 30 mei waren Demosthenes-bestuursleden 

Rutger Wilhem en Sybren Bouwsma aanwezig bij de 

Joint World Conference on Stuttering en Cluttering in 

Montréal, Canada. Er werden verschillende presenta-

ties gehouden over recente wetenschappelijke inzich-

ten op het gebied van stotteren en broddelen en er 

waren  interessante ervaringsverhalen van mensen die 

stotteren of broddelen. Rutger Wilhelm was zelfs één 

van de gastsprekers, en heeft voor een volle zaal zijn 

verhaal gedeeld over de waarde van samenwerking tussen wetenschap en  

persoonlijke ervaringen op het gebied van broddelen. 

Het was een erg internationale bijeenkomst met ruim  

250 deelnemers uit enkele tientallen landen. De waarde van 

internationale samenwerking op het gebied van stotteren en 

broddelen kwam op verschillende manieren naar voren, zo 

was Sybren er mede aanwezig namens zijn activiteiten bij de 

internationale stotterorganisatie ISA en Rutger namens de in-

ternationale broddelorganisatie ICA. Er zijn tijdens de bijeen-

komsten verschillende nieuwe contacten gelegd waar De-

mosthenes in de toekomst mee verder kan.  

Sybren Bouwsma 

https://open.spotify.com/show/4NFJ42SVMrsdIvDaRrGRyd?si=QUxEEyErQRWaLM25Fbo2kQ&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/show/4NFJ42SVMrsdIvDaRrGRyd?si=QUxEEyErQRWaLM25Fbo2kQ&utm_source=copy-link

