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‘Je hebt in Beatrixoord een heel team om je heen.’ Wie wil weten wat er in het Centrum
voor Revalidatie aan therapiemogelijkheden zijn, kan het best terecht bij William
Seising. Hij verbleef er van 25 juni tot 15 oktober 2012. In die drie maanden deed hij onder
andere mee aan tafeltennis, ergotherapie, fysiotherapie, rolstoelbasketbal, schilderles,
cardiofitness, beeldhouwen, jeu de boules, zwemmen, fotograferen en het koor. ‘Er waren
dingen bij die ik normaal gesproken nooit zou doen. Maar je moet het toch proberen.’
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