‘Vaca
y
now b is over,
a ck t o
re a l i t y
!’

Hoi allemaal!
De herfstvakantie ligt al weer
lang achter ons en iedereen is
alweer druk aan het werk of
op school. Ook wij zijn weer
druk bezig geweest met deze
editie van Werveldingen4you.
Deze keer hebben we een
interview met van Rik Pepijn.
Natuurlijk zijn er ook weer leuke
apps voor jullie uitgezocht welke
je kan vinden in Apps4you.
Liza heeft geschreven over haar lichtpuntje welke zij
heeft meegemaakt tijdens haar vakantie. Ook vind je
het verhaal van Jette die nu in Amerika zit, en haar
ervaringen deelt.
Veel leesplezier!
Liefs,
Liza, Jette en Ilona

Op de camping
DOOR LIZA TRAP
Zoals elk jaar, gaan ik en mijn vader naar een camping in
Nederland. Toen we op het veldje aankwamen werden we
door iedereen vriendelijk begroet. Wij gingen de carava
n plaatsen en de voortent opzetten. Eenmaal alles gedaan
te hebben, ging ik kennis maken met de andere kinderen
op het veld. Toen we elkaar allemaal beter kenden ging het
meer over persoonlijke dingen. Ik vertelde aan verschillende
mensen dat ik een Boston Brace heb voor scoliose en toen
waren er vijf anderen die ook vertelden dat ze scoliose
hadden! Ik was echt heel erg verbaasd toen ik dat hoorde,
en omdat we het daarover konden hebben was de band
tussen ons ineens veel sterker, en iedereen kon er openhartig
over mee praten. Sommigen hebben een Boston Brace, net als
ik. Sommigen hebben een operatie ondergaan, en sommigen
hadden het niet zo heel heftig dus die hoefden niet te worden
behandeld. Dit vond ik zeer bijzonder en het gaf me echt een
fijn gevoel om te weten dat ik niet de enige ben.

jeugdredactie@scoliose.nl
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My American Dream
DOOR JETTE HARMSEN

Terwijl de meeste studenten weer
plaatsnamen in de collegezalen, ruilde
ik de schoolbanken in voor een vliegtuigstoel en kon mijn reis naar Bozeman, Montana in Amerika beginnen.
Acht weken lang werk ik in een hostel,
ga ik op in de Amerikaanse cultuur
en werk ik aan mijn portfolio’s voor
school.
Na een reis van ongeveer twaalf uur
kwam ik aan op Bozeman airport. Ik
was ontzettend moe van de reis en kon
niet wachten om in het hostel te zijn en
lekker in bed te kruipen. Ik probeerde
Nina, de eigenaar van het hostel, te
bereiken, dit lukte uiteindelijk na een
aantal mislukte pogingen. Toen bleek
dat Nina dacht dat ik pas in oktober
zou komen in plaats van augustus. Ik
probeerde rustig te blijven, maar dat
was vrij lastig gezien ik helemaal
alleen aan de andere kant van de
wereld stond en geen idee had waar ik
heen moest. Gelukkig was er nog
genoeg plek in het hostel en kwam
Nina me binnen een kwartier oppikken
van het vliegveld.
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Na een wat turbulente reis kon mijn
American Dream nu toch echt beginnen. Het begon vrij letterlijk met een
knal toen het vuurwerk om mijn oren
vloog tijdens mijn eerste ervaring met
een American Football wedstrijd. Nina
coacht het dansteam van de universiteit hier en kon daarom goedkope
tickets voor mij en mijn collega’s regelen. Samen met Riley, de vriend van
Nina, liepen we naar de tailgate (een
veld waar veel supporters barbecueën,
bier drinken en de wedstrijd kijken op
grote tv’s), waar we voor de wedstrijd
een biertje dronken. Eenmaal in het
stadion was het geluid oorverdovend,
en na een optreden van de cheerleaders, de band en het dansteam, kon de
wedstrijd beginnen. The Bobcats, het
team van Montana State University,
nam het op tegen the Leathernecks.
Nu begrijp ik helemaal niks van American Football, maar zelfs ik begreep dat
het scoreboard liet zien dat de Bobcats aan het verliezen waren, tot groot
ongenoegen van alle supporters die
uitgedost in goudgekleurde kleren hun
team bleven aanmoedigen.

Tijdens de rust liepen we terug naar
de tailgate, hier aten we de snacks en
heerlijke koekjes die Riley’s familie
mee had genomen. De koekjes waren
zo lekker, dat ik me na vijf koekjes
realiseerde dat ik toch best wel
misselijk was.
Het stadion stroomde weer vol met
supporters die met frisse moed hoopten dat the Bobcats de wedstrijd nog
om konden draaien, en dat lukte!
The Bobcats wonnen en de sfeer
was geweldig.
Een geweldige ervaring die ervoor
zorgde dat ik erg benieuwd ben naar
wat Amerika mij tijdens de volgende
negen weken nog gaat brengen.

Interview met Rik
Hoi, mijn Mijn naam is
Rik Pepijn Scharenborg en
ik ben 16 jaar.
Mijn hobby’s zijn acteren,
dansen en zingen. Maar ook
shoppen, tekenen, schrijven
en met vrienden afspreken.
De hobby dansen kan ik nu
minder omdat ik een scoliose operatie heb gehad. Na
de Mavo wil ik Havo doen of naar de opleiding Onderwijsassistent gaan, want later wil ik graag docent worden in het
basisonderwijs, het liefste in alle groepen als dat kan.
Nu komt een deel uit mijn leven wat ik wat zwaarder vind:
mijn scoliose. Ik kwam er op mijn 15e verjaardag achter dat
ik scoliose had, althans mijn moeder was op mijn rug aan
het kietelen geweest en zei op een bezorgde toon “ ga eens
recht zitten” , dus ik zei dat ik recht zat en mijn moeder vond
dit raar. We hebben op 20 juni een afspraak gehad bij de
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dokter en die verwees ons door naar het Wilhelmina
Ziekenhuis in Assen. Hier hebben we röntgenfoto’s laten
maken en we zouden om 16:00 uur teruggebeld worden
voor de uitslag. Dit belletje kwam niet om 16:00- maar om
10:30 uur. Ze konden mij niet meer helpen in Assen en
verwezen mij direct door naar het UMCG in Groningen.
Toen hebben we een week later een foto laten maken in
het UMCG en bleek dat ik een bocht had van bovenin al
85 graden en onderin 47 graden. Mijn orthopeed heeft
toen alles op alles gezet voor een operatie. Eerst zou deze
operatie in december plaats hebben gevonden, maar
omdat mijn dokter er spoed achter zette is de operatie
naar voren gehaald en heeft deze operatie plaatsgevonden
op 19 september 2017. Het duurde in totaal 8 uur en
13 minuten. Mijn bocht is bijna weer helemaal recht getrokken. Onder is de bocht weg en boven zit er nog een bocht
van ongeveer 13 graden. Ik ben door de operatie 5,2 centimeter gegroeid. Mijn operaties is nu al een jaar geleden en
alles gaat goed met mij!
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Picniic

Picniic is de app die je zou moeten downloaden als je ouders je steeds vragen wanneer
je moet werken of wat je huiswerk is. Maar ook als jij benieuwd bent wanneer je ouders
dingen hebben. Met deze app kun je met meerdere mensen een agenda delen en kun je
gemakkelijk lijstjes maken, ook kun je evenementen plannen.
Het helpt je familie weer georganiseerd te kunnen leven!
Deze app is gratis te downloaden in de Google play store en in de Apple store.

Tikkie

Met deze app kun je gemakkelijk je geld terug krijgen van de mensen aan wie je het hebt
geleend. Met één appje naar alle mensen die je geld hebt geleend, krijg je je geld met één
tik weer terug. Je vrienden drukken op de link en ze betalen via hun bank weer terug en het
wordt op jou rekening gestort..
Deze app is gratis te downloaden in de Google play store en in de Apple store.

Dreamdays

Kun je niet wachten tot je jarig bent of wil je weten hoe lang iets nog duurt, dan is de app
Dreamdays een hele handige app. Je stelt de datum in en het evenement Als dit is ingesteld
kun je beginnen met dagen aftellen. Je kunt het instellen in maanden en dagen.
Deze app is gratis te downloaden in de Google play store en in de Apple store.

Volg ons op:
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