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Een vriendschap, all-inclusive
Vriendschap met
een grote V. Glenn
Wijntjens (34) uit
Amby werd gisteren
door zijn vrienden
verrast op een
vakantietripje naar
Mallorca. Wijntjens
lijdt aan de
spierziekte ataxie
van Friedreich.

MAASTRICHT
DOOR RONALD COLÉE

T

ien jaar geleden ging
Glenn Wijntjens samen met zijn vrienden voor het laatst op
vakantie. Naar Kreta. Memorabele dagen die nadien
nog vaak ter sprake kwamen.
Want al zat de nu 34-jarige inwoner van Amby destijds ook al in
een rolstoel, het werd een droomvakantie. Dankzij de hulp én galgenhumor van zijn vrienden. „Op
een gegeven moment hebben we
hem met rolstoel en al opzettelijk
in het zwembad geduwd”, zegt
Jordy Mullers. „Tot schrik van de
andere gasten. Glenn en wij kwamen echter niet meer bij van het
lachen. Want hij kon toen nog, ondanks zijn spierziekte, behoorlijk
goed zwemmen. Grijnzend, met
zo’n klein waterstraaltje uit zijn
mond spuitend, kwam hij boven.”
Wijntjens lijdt al sinds zijn dertiende aan ataxie van Friedreich.
„We voetbalden met zijn allen bij
RKASV toen we merkten dat hij
moeilijker begon te lopen. Glenn
was keeper. Een goeie keeper,
maar toen hij last van zijn motoriek begon te krijgen, noemden
we hem wel eens gekscherend de
X-Man. Toen hij later omviel met
zijn scooter begrepen we pas dat
er meer aan de hand was”, zegt
Mullers.
Toch was dat voor hem en zijn
vrienden geen reden de vriendschap te beëindigen of op een la-

Glenn Wijntjens wordt door zijn vrienden in een Hummer-limousine opgehaald voor een verrassingstrip naar Mallorca. FOTO LORAINE BODEWES
ger pitje te zetten. Integendeel. Als
ze op stap gingen naar hun stamcafé
in Amby of De Smid in Reijmerstok
ging Wijntjens gewoon mee.

Opa Flodder
„In het begin was dat wel een beetje
vervelend omdat we niet overal met
een rolstoel naar binnen konden.
Maar nu is dat geen punt meer. Nu
dragen we Glenn gewoon naar binnen. En met carnaval passen we
onze creaties zelfs op hem aan. Zo is
hij al een keer opa Flodder geweest,
Superman en afgelopen jaar nog
Sneeuwwitje, in een glazen kist. Geweldig. Zo zien de mensen niet dat hij

in een rolstoel zit en is hij toch het
stralende middelpunt.”
Van een tweede ‘Kreta’ wilde het
echter maar niet komen. „We zijn inmiddels allemaal dertigers, de meeste met jonge gezinnen. Dan ga je niet
zomaar eventjes weg. Wel hebben
we nog steeds een vaste stapavond,
de vrijdag. Maar een jaar of drie geleden kwam het besef dat, wilden we
nog een keer met hem op vakantie
gaan, we dat nu moeten doen want
zijn lichamelijke conditie wordt er
natuurlijk niet beter op. Zo is zijn
spraak bijvoorbeeld ook al flink achteruitgegaan. ” Omdat het een absolute verrassing moest zijn, begon

een jaar geleden het grote zwijgen.
Mullers: „Met succes. We hebben
een maand geleden zelfs nog een
Kreta-reünie gehouden. Zijn ouders
Willie en Jeanny hebben al die tijd in
het complot gezeten en hem verteld
dat ze met het hele gezin een weekendje weg zouden gaan om hun veertigjarig huwelijk te vieren. Hij had
eens moeten weten.”

Moordgozers
Dus werd Wijntjens gisteren aan
huis op gehaald met een elf meter
lange Hummer-limousine. Tot zijn
verrassing voor een dagje stappen
en niet voor een weekendje weg met

zijn ouders, onwetend dat hem
vijf dagen Mallorca te wachten
stonden. All-inclusive. Want dat
deze vriendschap van ‘Zjezeke en
zijn twaalf apostelen’ verder gaat
dan een gewone vriendschap, beseffen ook Wijntjens’ ouders. „Dit
zijn echt supermannen. Ze nemen hem niet alleen mee op stap,
maar helpen hem ook met aan- en
uitkleden, wassen en plassen en
ze tillen hem ’s avonds in bed. Wat
dat betreft verdienen hun ouders
ook een compliment. Dat ze in dit
ik-tijdperk met hun opvoeding
zulke moordgozers op de wereld
hebben gezet.”

