
Wat doen we? 
 

- Als een groep mensen een beetje veel is, kan je voor een 

individuele ontmoeting met Turnervrouw of een ouder van 

een Turnermeisje een bestuurslid contacteren 

 

- We organiseren jaarlijks 

o Een shopping dag voor de adolescenten 

o Een gezinsdag met een uitstap 

o Een ontspannende nieuwjaarsbijeenkomst waarbij de 

talenten van de Turnermeisjes en vrouwen aan bod 

komen (musiceren, modeshow,talentenshow…) 

o Weekends 

▪ Voor ouders van Turnermeisjes 

▪ Voor jongvolwassenen 

 

Informatie 

 
- Er verschijnt een ledenblaadje 3x per jaar met diverse 

artikelen (getuigenis, informatief,…) 

- We organiseren jaarlijks 

o Medisch gerichte uiteenzetting 

(hart,gehoor,diabetes..) 

o Psychosociaal gerichte uiteenzetting  

(relaties,pesten, assertiviteit, leerstoornissen…) 

- Informatie map ‘Leven met Turner’ 

 

- Website: http://www.turnerkontakt.be 

- E-mail: turnerkontakt@gmail.com 

 

-   Turnerkontakt vzw 

 

 
 

 

 
Website: http://www.turnerkontakt.be 

E-mail: turnerkontakt@gmail.com 

 

  Turnerkontakt vzw 
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RAAD VAN BESTUUR 
 

Voorzittter 

Kirsten Van der Schueren 

9500  GERAARDSBERGEN 

Tel.: 0477 25 18 48 

E-mail:  van.der.schueren.kirsten@telenet.be 

 

Ondervoorzitter+Redactie 

Sarah Herreman 

2547 LINT 

Tel.: 0495 35 57 57 

E-mail: sarah.herreman@telenet.be  

 

Secretariaat = adres van onze vzw 

Marianne Libaut  

Square Jean Hayet 66 bus 6 

1070  ANDERLECHT 

Tel.: 0474 61 10 77 

E-mail: marianne.libaut@gmail.com 

 

Penningmeester 

Katrien Sennesael 

9160 LOKEREN 

Tel.: 0494 99 60 61 

E-mail: katrien.sennesael@telenet.be  

 

Andere bestuursleden 

Rob Demeester 

1861 Wolvertem 

Tel.: 0494 99 07 99      

 

E-mail: rob-demeester@scarlet.be  

Guy Stoffels 

9120 MELSELE 

Tel.: 0479 50 77 48 

E-mail: guy.stoffels@katrinahof.be  

 

Isabelle Pieters 

1850 GRIMBERGEN 

Tel.: 02/411.38.67 

E-mail: warrinnier.pieters@skynet.be 

 

Onze Missie 
 

Bondgenotenwerking 

 

Contacten tussen lotgenoten bevorderen om zo samen 

sterker te staan. Dat is Turnerkontakt in een notedop. 

Hierbij wordt natuurlijk veel gepraat. We willen hierbij : 

 

-leren omgaan met Turnerproblematiek, door erover te 

praten met mensen die hetzelfde meemaken 

-het uitwisselen van ervaringen, nieuwe pistes bewandelen 

-doorbreken van sociaal isolement, hechte vriendschappen 

met gelijken  

 

 

Bij ons kan je terecht met specifieke vragen zoals : 

 

-Zal mijn dochter later een gelukkig leven kunnen krijgen? 

-Hoe vertel ik mijn dochter dat ze het syndroom van Turner 

heeft ? 

-Hoe moet ik een toekomstige partner informeren? 

-Wat gebeurt er tijdens de procedure voor adoptie of 

eiceldonatie? 

 

We zijn er voor : 

-een luisterend oor 

-delen van lief en leed 

-warme vriendschap 

 

 

 

 

Je staat er niet alleen voor ! 
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