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OVERZICHT 

 
 
Het jaar is weer voorbijgevlogen en we hebben het laatste nummer 
alweer vast. Ik zou het maar aandachtig lezen want de Raad van 
Bestuur heet een belangrijke mededeling te doen. Onze voorzitster 
Christel Kempeneers denkt er helaas over om te stoppen en dat is pas 
erg, want we nemen ons hoedje af voor de manier waarop ze het zo lang 
deed. We komen hier later op terug maar nu alvast heel erg bedankt. 
 
Lees vooral de mededeling van Christel en haar beste wensen. 
 
Voorts vindt u hier nog allerlei dierlijke teksten: de ene over een halve 
dierentuin en in de andere spreekt een hond u toe. 
 
Daarna volgt een gesprek met een lotgenote en vergeet zeker niet uw 
agenda van 2016 in te vullen met de geplande activiteiten. 
 
Veel leesplezier. 
          A.W. 
__________________________________________________________ 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
Chers lecteurs, vous voudrez bien trouver dans ce numéro les dernières 
nouvelles du Conseil d’administration de l’I.M.S.O., où figurent des in-
formations importantes. 
 
Notre présidente, Christel Kempeneers, après longtemps de dévoue-
ment et d’abnégation, va, hélas, devoir cesser bientôt son activité dans 
cette fonction. Elle vous adresse son message. 
 
Suit l’interview de la très attachante Madame Monique Féry. Elle y décrit 
son parcours de vie, exemple de courage, où la foi joue un grand rôle. 
 
Le calendrier des festivités en 2016 suit, puis le Sudoku. 
 
Bonne lecture. 
 

Y.L. 
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De Heer Raymond VAN GOETHEM 
Overleden te Melsbroek op 31 augustus 2015 
 
Mevrouw Nelly SUNNAERT 
Geboren op 16 juli 1937 
Overleden op 8 september 2015 
 
Mevrouw Sonnia VERELST 
Geboren te Heist-op-den-Berg op 3 augustus 1943 
Overleden te Melsbroek op 9 oktober 2015 
 
Mevrouw Annie SELS 
Geboren te Boom op 3 september 1939 
Overleden te Edegem op 10 november 2015 
 
Mevrouw Marie-Luoise VAN LENT 
Geboren te Bornem op 19 oktober 1950 
Overleden te Bonheiden op 22 november 2015 
__________________________________________________________ 
 
Beste vrienden,                                          
 
Ik wil graag een woordje van dank tot jullie richten.  
Voor al de jaren van vertrouwen in onze vereniging 
die ik mocht leiden zeg ik jullie een grote dankjewel.  
 
De vereniging I.M.S.O. blijft gewoon doordraaien met 
iemand anders aan het hoofd. Blijf gewoon de regels 
volgen en alles komt in orde, het zijn heel competente 
mensen met het hart op de juiste plaats.  
 
Ik blijf in de boot maar op een andere manier. 
 
Tot ziens en het beste voor iedereen.  
 
Daaaaag Christel. 
 

Overleden - Nous ont quittés 
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  MMeennuu  vvoooorr  22001166    

VVoooorrggeerreecchhtt  ::  lliieeffddee  eenn  vvrriieennddsscchhaapp  mmeett  eeeenn  ddaaggeelliijjkkssee  kknnuuffffeell    
iinn  eeeenn  ddoooossjjee  vveerrppaakktt  vvoooorr  llaatteerr..                                                                                                

TTuusssseennggeerreecchhtt::  BBeeddjjee  ggeevvuulldd  mmeett  eeeenn  zzeeee  vvaann  ggeelluukk..  

HHooooffddggeerreecchhtt  ::  eeeenn  ggooeeddee  ggeezzoonnddhheeiidd  oopp  ggrroooottmmooeeddeerrss  wwiijjzzee  mmeett  
eeeenn  sscchhoouuddeerrkkllooppjjee  vvoooorr  tteeggeennssllaaggeenn  

DDeesssseerrtt::  eeeenn  bbooll  iijjss  mmeett  wweennsseenn  mmeett  eeeenn  vvlleeuuggjjee  rroommaannttiieekk  

DDiitt  wwoorrddtt  uu  ooppggeeddiieenndd  mmeett  eeeenn  wwaarrmmee  llaacchh!!  

OOpp  eeeenn  bblliijj  eeiinnddee  eenn  eeeenn  ggooeedd  bbeeggiinn..  

DDaatt  aalllleess  nnaaaarr  wweennss  mmaagg  vveerrllooppeenn  eenn  nnaaaarr  jjuulllliiee  zziinn!!  

DDee  RRaaaadd  vvaann  BBeessttuuuurr  wweennsstt  jjuulllliiee  eeeenn  ffeeeesstteelliijjkk  22001166..  

CChhrriisstteell  KKeemmppeenneeeerrss,,  vvoooorrzziitttteerr..  
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Mededeling van de Raad van Bestuur 
 
Vele IMSO leden hebben intussen wel vernomen dat onze voorzitter na 15 jaar 
trouwe dienstverlening als vrijwilliger heeft besloten om deze functie te beëindigen. 
We weten allemaal hoe ze zich gedurende vele jaren totaal heeft ingezet om IMSO 
verder te ontwikkelen, ten voordele van de personen met MS. In naam van alle leden 
hebben we haar zeer hartelijk bedankt.  
 
Zij was het beeld van onze vereniging en stond altijd op de eerste plaats om mensen 
te ontmoeten, activiteiten te organiseren en contacten te leggen met de groep “VZW 
steunt MS”, de Rotary Club van Zaventem, de Lions Club van Leuven, de 15de Wing 
te Melsbroek, Peter Van Asbroek en de vele IMSO sponsors en vrijwilligers. Ze 
kende ook individueel alle leden van onze vereniging. 
Naast haar continue dienstbaarheid willen we ook haar familieleden bedanken 
waarop ze steeds beroep kon doen. 
Christel zal onze vzw blijven volgen als Erevoorzitter. 
 
Intussen zoekt het bestuur naar een kandidaat om haar functie over te nemen, wat 
niet van een leien dakje loopt. De Raad nodigt bij voorkeur Personen met MS uit om 
hun kandidatuur te stellen. Ondertussen werd voorgesteld dat Nelly Coopman, onze 
zeer bedrijvig bestuurslid, vanaf 01 januari 2016 at interim deze functie overneemt.  
Tot 15 maart 2016  kunnen haar de kandidaturen per post gericht worden of 
schriftelijk overgemaakt worden aan de receptie van het Centrum. 
Tijdens de volgende Algemene Vergadering van woensdag 01 april 2016 zal dan de 
nieuwe voorzitter definitief benoemd worden. 
 
De elf bestuurders en medewerkers van IMSO zetten hun vrijwilligerswerk verder 
niettegenstaande dat de grote meerderheid intussen met pensioen ging. Als u de 
nieuwe feestkalender zal raadplegen zal u merken dat we ook, wegens de reductie 
van onze vrijwilligers en de verminderde inbreng van “VZW steunt MS”, we 
verplicht waren om  een deel van onze activiteiten af te bouwen zoals het barbecue – 
en het mosselfeest en naar alle waarschijnlijkheid ook de jaarlijkse fietstocht en de 
actie Moto’s in Kappele o/p Bos. Alle andere activiteiten blijven bewaard en we 
wensen alvast een gelukkig Kerst- en Nieuwjaarsfeest en hopen jullie talrijk terug te 
zien op onze swimmarathon, het kippenfestijn, het koud buffet, de 
pannenkoekenbak en het kersfeest. 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
 
De Raad van Bestuur. 
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VAN PAARDEN, SLANGEN EN BIJEN 
 
 
Wie tijdens de grote vakantie de krant openslaat, krijgt allerlei fraais te 
lezen.Je hebt hopen puzzels en sudokus, soms zelfs een heuse 
autorally.   Maar voor die arme journalist die een vrij ernstig artikel moet 
schrijven,is dit een ramp. Hij kan toch niet elke zomer de mensen angst 
aanjagen met het monster van Loch Ness, want dan wordt hij totaal 
weggetwitterd. Hij moet dus iets inventiever te werk gaan.  
 
Het Duitse sensatieblad Quick pakte uit met een frontpagina die kon 
tellen. De ziekte MS was opgelost.  Dagelijks een glas paardenmelk en 
die troep was ook alweer de wereld uit. 
 
Plots had een Nederlandse oelewapper een ander middel te pakken. 
Voortaan moesten slangen worden “gemolken”. En met dat gif was ms 
opgelost. Hij vermeldde geen hoeveelheid en scheen het verschil niet te 
kennen tussen een cobra, een anaconda en een hazelworm. 
 
Een of andere Vlaamse flurk zette meteen het orgelpunt : bijensteken. 
Elke ms-patiënt moet zich maar laten steken door een zwerm bijen. 
Tenslotte is het : voor wat hoort wat! 
 
Ik had het helemaal begrepen. Je nam een dierennaam en zette er een 
eigenschap of gebrek achter. Ik geef enkele voorbeelden: schapenvacht, 
mierenzuur, spinnenweb, geitensik. 
De Engelsen hadden ook zoiets, bijvoorbeeld bullshit. Verhip, daar heb 
ik er weer een te pakken: stierenstront. Hoe had ik het kunnen vergeten? 
 
Maar financieel economisch is MS een vette kluif voor wetenschappers 
en verkopers. Tachtig procent van de rolstoelpatiënten is ms-patiënt.  
Het wetenschappelijk onderzoek doet denken aan wielrenners die met 
de remmen op de Ventoux beklimmen. Als we zouden weten hoeveel 
wetenschappelijke projectjes er zijn en over de wereld verspreid, we 
zouden uit onze stoel vallen.  
 
Elke professor heeft een heel team medewerkers die aan het werk 
moeten gehouden worden. Vandaar de totaal irrelevante studies die 
overal verricht worden. Je verzint een ronkende titel waar geen hond wat 
van snapt. En dus zeker geen politicus .  
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De wetenschappers weten bij voorbaat dat het noppes wordt, maar ze 
zijn toch weer voor 5 à 10 jaar onder de pannen. 
Zoiets noemen we “de kluit belazeren”. 
 
Helaas zijn er nog andere kapers op de kust. Zo hebben we de hele 
rolstoel-en-andere-hulpmiddelenmaffia.  
Hier vertel ik een voorvalletje waar ik zelf bij betrokken was. Ik had een 
nieuwe rolstoel nodig en de bandagist stelde een REA Azalea Assist 
voor. Die kostte op dat ogenblik 2700 euro. “Natuurlijk”, voegde hij er 
geruststellend aan toe,“betaalt het ziekenfonds de hele reutemeteut”.  
 
Dat hij Toon Hermans kende, kon ik nog appreciëren,maar toch vroeg ik 
tamelijk korzelig : “En als het niet tussenkomt ?” “Dan”, zei hij “betaalt u 
980 euro”.Hij zei het ijskoud en zonder met de wimpers te 
knipperen.“Kijk eens”, dacht ik, “je bent een naïeveling, als je denkt dat 
zo’n rolstoel 500 euro kost, als hij de fabriek verlaat.” Die verkopers zijn 
ook geen filantropen. Ze verdienen een vet belegde boterham. 
 
Een ander voorbeeldje uit de trukendoos heet REA 703 LX.  
Alle bandagisten zijn het er roerend over eens dat het de beste rolstoel is 
die ooit gemaakt werd. Hij heeft het dan ook maar tien jaar volgehouden.  
Want wat doe je met een machine die nooit stuk gaat? Je kan als arme 
sukkelaar nog geen reserveonderdeeltje verkocht krijgen. En dus blies 
het vehikel de kraaienmar, want wat begin je met een koe die geen melk 
geeft ? 
 
Er zijn zeker nog andere feiten  waarvan u, beste lezer, beter op de 
hoogte bent.  
Ik heb nog zo’n REA uit 2000 en eentje uit 2004, maar die hou ik als 
collector’s item.  
 
De definitieve doodsteek voor alle rolstoelprofiteurs is het einde van MS. 
In de jaren zeventig voorspelden ze dat voor het magische jaar 2000. 
Ik denk dat het jaar 3000 vééééél realistischer is. 
 
 
AW 
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!!! OPROEP !!! 

 
Ik ben Jessy Ribus, ik kom extern op maandag en vrijdag en ik spaar alle 
plastiekstopseltjes, die zijn voor een blinde dorpsgenoot en die spaart voor een 
blindgeleide hond!  
 
De hond en de volledige opleiding kost 25 000 € waarvan 1/2 betaald wordt door 
het VAPH en voor de andere helft gaat ze zo'n 38.000 kilogram plastiek 
stopseltjes sparen, ofwel zo'n 20 miljoenstopsels, Om je een idee te geven: dat 
zijn 150 bomvolle grote bakken van 1,5 kubieke meter,, dat is heel wat! 
 
Indien jullie ook jullie bijdrage willen doen, er staat in de cafetaria een ton 
waarin dat jullie ze mogen in deponeren, maar dan wel zonder zakjeaub! 
Als het er zoveel zijn, dat ze niet in de ton geraken,geef ze dan maar af in de 
cafetaria, maar zeg dan wel dat ze ze in een kast moeten zetten, want anders 
staan ze in de weg! 
 
Spreek eventueel ook jullie familie, vrienden, buren, collega’s, etc aan, 
elk dopje is welkom! 
 
Over welke soort gaat het? 

• Alle plastiek dopjes van  mineraal- en spuitwater, frisdranken, fruitsap, 
melk., etc 

• Doppen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachters, spuitbussen, etc. 
• Deksels van choco, pindakaas, speculaaspasta, Nescafé, etc. 

 
Welke soort zeker niet? 
 

• Geen stopseltjes van metaal, blik of kurk. 
• Ook geen deksels van olie, detergenten of andere chemische producten.* 
• Ook geen stopseltjes die vies en vuil zijn (schimmel, vuil, zand, vet, etc) 

 

Kort samengevat; gewoon alle plastiek stopseltjes! 
 
Jullie zijn hartelijk bedankt!!! 
Vriendelijke groetjes  
Jessy Ribus 
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"Onderstaande tekst werd geschreven door een tekenlerares (!) die vrij plots blind werd. Denk 
nu zeker niet dat ze bij de pakken is blijven zitten! Integendeel: ze leest braille, heeft weer 
piano leren spelen en doorkruist de hele stad Aalst met Hera. Zoals velen van ons 
geconfronteerd worden met een rolstoel, kreeg zij het gezelschap toegewezen van deze 
blindengeleidehond. Ze laat haar hier zelf aan het woord. Het is een originele invalshoek, 
maar die maakt het geheel alleen maar mooier, boeiender en levendiger. André Werelds. 

 
Hera bij de kapper 
 
We zijn onlangs verhuisd naar het centrum van Aalst. Dat ging allemaal heel vlot, ik 
kende vlug mijn weg. Het is hier wel opletten geblazen. Kruispunten, zebrapaden, 
terrasjes, winkelende mensen, ik moet er mijn baasje allemaal veilig langs loodsen. 
Maar het lukt vrij aardig. En weet je, ik winkel graag, ik ben immers een dame. Ik 
herken zeer goed de deuren van schoenwinkels… Mijn baasje is immers ook een 
dame! 
Door al dat verhuisgedoe moest mijn baasje een nieuwe kapper zoeken in de stad. 
Op aanraden van een vriendin maakte ze een afspraak . We kenden de straat en ook 
de locatie: aan de rechterkant, trappen op, grote toegangsdeur. 
Ik wist dat we op de goeie plek waren door de heerlijke shampoogeur die ons 
tegemoet kwam. 
 
We werden vriendelijk ontvangen in de grote hal waar het tot mijn verbazing geurde 
naar …stro. Het was kersttijd. Er lagen grote balen stro in het midden van de ruimte, 
en daarop stond een prachtig kersttafereel met bijna levensgrote figuren. 
Helaas kon mijn  baasje dat niet zien. Ik  trok een beetje aan mijn beugel en stak mijn 
snoet tussen twee balen stro . 
Met een klap  viel daarop één van de drie koningen met heel zijn hebben en houden 
kletterend op de vloer. Daar rolde zijn hoofd al over het parket.. 
De rest van het kappersbezoek verliep in mineur. De kapper en zijn mevrouw bleven 
wel vriendelijk maar erg blij zagen ze er toch niet uit. 
Bleek dat de kerstfiguren zéér zeldzaam waren en een flinke duit waard. Er werd 
afgesproken dat de verzekering zou gecontacteerd worden. 
Ik moet zeggen: Annes kapsel was heel mooi . De rekening  ook fraai. 
Wat bleek achteraf? 
We waren terechtgekomen in de verkeerde kapperszaak. We moesten aan de 
overkant van de straat zijn… 
We zaten ook in de stoel bij de duurste kapper van de stad ! 
 
De verzekering heeft alles geregeld. Maar dat het kerstekind meteen ook een flinke 
deuk had gekregen, daar wisten wij niets van… 
Als we nu langs de kapperszaak stappen, lopen we gebukt onder het raam door , 
mijn  baasje zet haar kraag recht en ik trek mijn kop tussen de schouders. Een beetje 
verderop halen we opgelucht adem. Zou die arme koning zijn hoofd al terug 
gekregen hebben? 
 
We hebben een andere kapper gezocht. Binnenkort is het weer Kerstmis. Hopelijk 
staat in die zaak geen gevaarlijke koning. 
Charlotte , hondje van de overbuurvrouw, vindt het verhaal bijzonder grappig. Zij 
vindt ook dat stro beter geurt dan parfum. Zou iemand het ons kwalijk nemen 
behalve de koningen Caspar, Melchior en Balthazar ? En wie van de drie werd 
onthoofd ? Alweer een mysterie waar ik al soezend een beetje kan over peinzen… 
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Interview met Mevrouw Monique FERY 
 
Inleiding 
 
Het interview werd afgenomen in het Frans en nadien vertaald. 
 
Monique ging in op mijn vriendelijke uitnodiging om bij haar het 
interview af te nemen. We zochten een rustige plek op om ons 
onderhoud te registreren. Ze werd vooraf goed ingelicht over de 
bedoeling van het interview, namelijk het in beeld brengen van de 
weerslag van de ziekte en anderzijds het aantonen hoe de ondervraagde 
persoon zich heeft kunnen verdedigen tegen de ziekte.   
 
Het leven vóór de ziekte 
 
Y.-Wanneer werd je geboren ? Dit om de gebeurtenissen, die je zal 
vermelden,  beter in de tijd te situeren.    
M.- Ik werd geboren op12 mei 1949. 
 
Y.- Welk was het beroep van je vader? 
M.- Mijn vader werkte als inspecteur bij het Ministerie van Financiën. 
 
Y.- En dat van je moeder ? 
M.- Mijn moeder was een zeer eenvoudige vrouw, ze zorgde thuis voor 
de huishouding. 
 
Y.- Hoe waren je ouders ? 
M- Mensen zoals je er overal kan ontmoeten. 
 
Y.- Voelde je je goed thuis ? 
M.- Ja, zeker. Mijn ouders waren eigenaar van hun huis. We woonden te 
Elsene in de buurt van de Unité Libre van Brussel (ULB).  
 
Y.- Welke studies volgde je ? 
M.- Ik volgde vier jaar opleiding als kinderverzorgster en heb nadien 
vier jaar gewerkt als kinderverzorgster in het War Memorial hospitaal te 
Brussel. 
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Y.- Was je zeer gemotiveerd in je werk ? Kan je het beschrijven als een 
roeping ? 
M.- Ja haast een roeping.( Deze beoordeling zou wel meer uitleg vragen 
maar Monique bevond zich niet op een divan bij de psychiater). 
 
Y.- Had je broers of zussen ? 
M.- Ik had twee zussen, één van hen overleed op 46 jarige leeftijd na een 
aneurysma-ruptuur. 
 
Y.- Waarom was je gemotiveerd als kinderverzorgster ? 
M.- Omdat ik graag omging met kinderen en voor mij leek deze keuze 
logisch. Na mijn afstuderen werd ik snel aangenomen.  
 
Y.- Hoe oud was je als je je diploma kreeg ?  
M.- 25 jaar. Ik volgde eerst technische humaniora en pas nadien volgde 
ik vier jaar de opleiding kinderverzorgster tot mijn 25 jaar. 
 
Y.- Ben je toen getrouwd ?M.- Ja. 
Y. Heb je kinderen ? 
M.- Ik heb een dochter Pascale en een jongen Etienne genaamd. 
 
Y.- Had je toen vrienden ? 
M.- Ja, zeker. 
 
Y.- Hoe voelde je je met je vrienden ? 
M.- We maakten een nieuwe vriendin en we werden bij haar ook 
uitgenodigd.  Ze kwam uit de Elzas.  
 
Y.- In het ziekenhuis werkte je daar in teamverband ?  
M.- Ja ik werkte met gehandicapte kinderen. Mijn dochter lijdt aan 
autisme en door met deze kinderen te werken heb ik kunnen begrijpen 
dat mijn dochter aan dezelfde ziekte lijdt. 
 
Y.- We zijn nog altijd aan het spreken over de periode die de ziekte 
vooraf gaat. Denk je terug aan dat leven van vroeger als was het het 
echte leven ? 
M.-  (Lange stilte ..) Ik verwachtte nooit dat ik MS zou krijgen.  Men zei 
me dat ik leed aan een ontsteking van het verlengde merg. En bij het 
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thuiskomen  zag ik op tv een programma over MS. 
  
Y.- Denk je dat leven voor zichzelf veel betekent ?  
M.- Ja toch wel. Ik beoefende gymnastiek en dans … 
 
Y.- Had je vertrouwen in jezelf ? M.- Ja. 
 
Y.- Wat waren je filosofische/religieuze overtuigingen  ? 
M.- Thuis ben ik groot gebracht in een katholiek midden.  
Y.- Ben je gelovig ? M.- Ja. 
 
Y.- Ben je dat gebleven ? M.- Ja. 
 
Y.- Zocht je toen om vele vrienden te maken ?  
M.- Ja. Niet velen … maar het is toch belangrijk voor het leven  om je 
goed omringd te voelen. 
 
Y.- Voelde je je sterk aangetrokken om materiële zaken te bezitten ? Wat 
verbond je toen met het leven ? 
M.- Financiële zaken baarde nmij geen zorgen. Vanuit zijn loopbaan was 
mijn vader wel goed geplaatst om mij te adviseren. 
 
Y.-  Wat verbond je met het leven ? 
M.-  De natuur, mijn omgeving, mijn buren, de school. 
 
Y.-  Ging je soms uit ? 
M.- Niet veel. Maar daar heb ik nooit veel nood aan gehad. 
. 
 
Periode na de diagnosestelling 
 
Y.-  Wanneer zijn de eerste ziektetekens opgetreden ? 
M.- Een gevoel  van uitputting. 
Y.-  Hoe oud was je toen ? M.- Stilte. 
Y.- Tussen 20 en 30 jaar ? M.- Ja zo iets.  
(N.B. Monique kon zich met moeite uitspreken omtrent deze vraag. De 
eerste ziektetekens werden zo geleidelijk waarneembaar. De ziekte kan 
zich inderdaad onder zeer verscheidene ziektetekens uiten).  
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Y.- Wat waren dan de ziektetekens vóór de diagnose ? 
M.- Ik huwde in 1974. Ik ging een neuroloog raadplegen toen ik last had 
van gevoelstoornissen en een zeer uitgesproken vermoeidheid.  
Y.- Hoe reageerde je bij het mededelen van de diagnose ? 
M.- Slecht. 
Y.- Je had toen al twee kinderen ? M.- Ja. 
Y.- Wat gebeurde er na het stellen van de diagnose en nadien ? 
M.- (een periode van stilte). Ik verstond er mij niet uit en wist 
hoegenaamd niet wat die ziekte allemaal inhield. 
 
Y.-  En op je werk ?  
M.- ik werkte voordien reeds vier jaar in het kinderziekenhuis tot de 
geboorte van mijn dochter. Nadien ben ik thuis gebleven om ze beter op 
te vangen. 
 
Y.- Kon je toen nog je plan trekken voor het huishouden ? 
M.- Ja, mijn man hielp me geregeld in de keuken.   
 
Y.-  Hoe reageerde uw man op deze situatie ? 
M.- Hij voelde zich verslagen, volledig ontmoedigd. 
 
Y.-  Heeft de ziekte je rol in je gezin veranderd ? M.- Ja, zeker. 
Y.-  Wat veranderde er toen? M.- (…) 
 
Y. Werden er zaken uit je handen genomen? 
M.- Ja, ik werd beschouwd als ongeschikt en werd overbeschermd ? 
M.- Ja. Toch wel gedeeltelijk. Dat was de situatie na de geboorte van mijn 
dochter. Mijn zoon is geboren in 1976 en toen hij in het vierde leerjaar 
begonnen de gevoelstoornissn en de toenemende uitputting.  
 
Y.-  Hoe beïnvloedde deze nieuwe situatie uw vrienden ?  
M.- Wel heel zeker … 
 
Y.-  Ging je tijdens deze periode op zoek naar meer uitgebreide 
informatie ? Op medisch, financieel en sociaal vlak ? Hoe heb je op uw 
toestand gereageerd ? 
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M.- Wel niet zo ingenomen met de diagnose. Ik was toen meer begaan 
met de ziekte van mijn dochter waar ik meer informatie wou over weten. 
Ik wenste deel uit te maken van de ouderenvereniging tegen autisme. 
 
Y.-  Was het dan je zoon die lijdt aan autisme ? 
M.- Neen, mijn dochter. Ik voelde me zo onzeker. MS was voor mij  
volledig onbekend.  Het enige dat me werd meegedeeld was dat ik leed 
aan een ontsteking van het merg. 
 
Y.- Wat bond je toen nog aan het leven tijdens deze periode van de 
diagnosestelling? 
M.-  Ik ben gelovig en …als ik de mis kon bijwonen voelde ik dat aan als 
een steun. Trouwens, dat helpt me nog vandaag.    
 
Y.-  Bleef je gevoel van eigenwaarde toen gespaard ?  
M.- Ja, natuurlijk.  
Y.- Neen dat is niet natuurlijk : het verlies van zelfstandigheid is een feit.  
Het valt plots op je schouders zonder dat je bent er verantwoordelijk 
voor bent. Sommige mensen ervaren een toegenomen eigenwaarde. Ze 
verwoorden dat met te zeggen “Ik kan toch nog dit doen of dat”.  Ze 
leggen daar de aandacht op. 
M.- Ik was … 
 
Y.-  Had je de tendens om je wat terug te trekken ? 
M.- Ja, inderdaad.  
 
Y.-  Wat liet je toe om het hoofd boven water te houden, uw geloof ? 
M.- Ja, en vooral het feit dat mijn dochter, niettegenstaande haar 
autistische aandoening, zich ontwikkeld heeft als kunstenaar. Haar 
schilderijen ervaar ik als zeer positief. 
Y.-  Schilderde reeds als kind ? 
M.- Ja, hoor. Ze schilderde al toen ze 13 jaar was. En ze beleeft het als …  
een drijfveer. Dat heeft me wel geholpen om wat op te fleuren want de 
ziekte zelf … 
 
Y.-  Om terug te komen op je religieuze overtuiging, stelde je sinds je 
jeugdjaren geen verandering vast ? 
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M.- Neen. Ik ben gelovig en ik voel we verantwoordelijk voor mijn 
kinderen. Ik ben ook weduwe. Voornamelijk dat. 
 
Y.-  En je vriendschapsbanden hoe evolueerden ze toen ?  
M.-  Ik zocht wel naar vrienden maar toen ging ik geregeld op bezoek bij 
mijn ouders en ik moest toen ook nog alles in orde brengen bij het 
overlijden van mijn man. Mijn vader heeft me toen goed geholpen. Ook 
mijn moeder gaf me veel steun.  
 
Y.-  Ja, toen je zeer bezig was met je dochter; je woonde nog thuis ?  
M.- Ja. 
 
Y.-  Werd je woning goed aangepast ? M.- Neen.  
Y.- Bracht dat geen extra zorgen met zich ? M.- Ja zeker. 
Y.- Je kende toen nog het bestaan van Melsbroek niet ? 
M.- Neen maar ik werd snel ingelicht door een sociale werkster van de 
MS Liga. 
Y.- Heeft men dan vanuit Melsbroek voetstappen ondernomen om uw 
woning aan te passen ? 
M.- Ja, zo werd er een aqualift geplaatst. Een verpleegster helpt me bij 
het aankleden, voor mijn toilet en opschik. 
 
Y.-  Wanneer verloor je je echtgenoot?  
M.-  Vroegtijdig, mijn zoon was toen in het vierde studiejaar?  
Y.- Oh, zo vroeg ? Je hebt dan zeker veel nood gehad aan hulp van 
derden ? M.- Juist. Mijn ouders sprongen toen geregeld binnen. 
 
Y.-  En je vrije tijd, ging je toen nog zwemmen ? 
M.- Ja. Nu nog ga ik twee maal per week naar het zwembad. 
 
 
De periode nadien. De huidige periode. 
 
Y.-  Heb je je in deze periode nieuwe vrienden gemaakt in Melsbroek ? 
M.- Wel het zijn eerder relaties. 
Y.-  Geen nieuwe vrienden dus ?  
M.- Neen.  
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Y.-  Wat bindt je thans werkelijk aan het leven ? 
M.- Ik weet het niet zo juist. De natuur misschien, de 
weersomstandigheden, de mensen van de thuiszorg waarmee ik zeer 
goed kan opschieten : de familiale helpster, de poetsvrouw. 
 
Y.-  Hoe is het, in deze periode, met je religieuze overtuiging gesteld ? 
Blijft ze even belangrijk voor jou ? 
M.- Ja. 
 
Y.-  Werd uw woning aangepast ?  
M.- Ja, dat kwam helemaal in orde. 
Y.-  Welke aanpassingen werden uitgevoerd ? 
M.- Zoals ik reeds aangaf werd er een aqualift geplaatst.  
 
Y.- En financieel ?  
M.- Daar heb ik het wel moeilijk mee. Het leven is hard. 
 
Y.- Monique, je bent bedankt.  
 
Het interview werd afgenomen door Yvon Leroy. 
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Feestkalender 2016 
 

 
 

Zondag  06 maart  Swimmarathon - - I.M.S.O. 

Maandag 21 maart   Bedeling Pasen – - I.M.S.O. 

Zaterdag 23 april   Kippenfestijn – Rotary 

Zondag  08 mei   Moederdag - I.M.S.O. 

Woensdag 01 juni   Algemene vergadering IMSO 

Zaterdag 04 juin   Koud Buffet Patiënten- I.M.S.O. 

Zondag  12 juni   Vaderdag – I.M.S.O. 

 

Zaterdag 03 september  Uitstap patiënten - I.M.S.O. . 

Vrijdag 11 november  Pannenkoekenbak – Mariake 

Dinsdag  06 december  Kerstfeest – Rotary 

Maandag 12 december  Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 
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PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel 3 
 
Wij ontvingen 11 oplossingen waarvan er slechts één foutief was. 
 
Correcte antwoorden werden ingestuurd door : Kristin Seyssens, 
Godelieve Smets, Madeleine Petrus, Noëlla Wuytack, Livia Verschueren, 
Rita Verbeke, Rita Pans, Marleen Van Den Bempt, Marie-Louise 
Peetermans. 
 
Uit de hoed kwam : Godlieve Smets. Proficiat. 
 
Sudoku 3 
 
Er waren 16 correcte  antwoorden : Godelieve Smets, Brigitte Draps, 
Kristin Seyssens, Simone Steels, Madeleine Petrus, Livia Verschueren, 
Freddy Franckaert, Alfons Roosen, Rita Verbeke, Koen De Vries, Martha 
Vervoort, Marina Van den Brande, Rita Pans, Verhelst Paula, Noëlla 
Wuytack,  Marie-Louise Peetermans. 
 
De winnares heet :  Brigitte Drabbé. Gefeliciteerd. 
 
 
___________________________________________________________________ 



 

IMSO 2015/4 20  
 

 

Zweedse puzzel N°4 
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JANUARI - JANVIER 
 

FEBRUARI - FEVRIER 
DELOZ  Patricia ASSE 

 
DE DEKEN  Marijtjen BRUSSEL 

DE BLAY Valentina DILBEEK 
 

KNOCKAERT Eddy JEMAPPES 
VAN DEN BOSSCHE  Rosa HERENT 

 
CASTEELS  Karina STEENOKKERZEEL 

SYMUS Angela DILBEEK 
 

DRABBE Brigitte BRULY--DE--PESCHE 
COLPIN  Daniel BRUSSEL 

 
CALLEBAUT Maria ST GILLIS WAAS 

VERBEKE Rita SCHELLE 
 

HENS  Julien RIXENSART 
VIGNAUX  Jeannine ZAVENTEM 

 
ISMAILI  Noura MECHELEN 

DEBEFVE Nicole HALLE 
 

BROUCKE Lieve WELLE 
BALDWIN  Glenys  KRAAINEM 

 
CAUTAERTS Hannah DUFFEL 

BAELE Albert BRUGGE 
 

EVENS NIJLEN 
VAN DEN EYNDE Luc ALGER 

 
THOMAS Marleen KAMPENHOUT 

DE VRIES Jan WENDUINE 
 

KEERSMAEKERS  Albert WILLEBROEK 
PICART Paula ELEWIJT 

 
VAN ROOSBROECK Jos ENGHIEN 

HILLAERT  Diana KURINGEN  
 

EYCKMANS Maria TEMSE 
BOSMANS Anne-Marie GEMBLOUX 

 
CORNELIS Myriam HEIST O/D BERG 

HENDERICKX  Nicole RESSEGEM 
 

VAN DAM Marie ASPER 
LONEZ Preyse TEMSE 

 
RUELLE  Annie BEVEREN-WAAS 

DURAND Barbara EDEGEM 
 

NEUKERMANS A.  MARIAKERKE 
GIEDTS  Jony BRUSSEL 

 
PAULUS Nadine DEURNE 

WINNE NIJLEN 
 

PRAILLE OVERMERE 
PREAUX Judith  LANDEN 

 
VANPUYMBROEK   

VERSTRAETEN  Dirk ELEWIJT 
 

SCHENAERTS Annie PUTTE 
DE WACHTER Maria BERLARE 

 
HUYGENS André RIJMENAM 

DE SMET G.  LONDERZEEL 
 

ROGGEN Jean GRIMBERGEN 
LIEVENS  Pascale LONDERZEEL 

 
WALRAEVENS  Anita ASSEBROEK 

   
VANSAET Roger BRUXELLES 

   
LAMARQUE Bern KONTICH 

   
JULIENS Kurt ANDERLECHT 

   
SMEETS Jan MECHELEN 

   
VERBEKE  Danielle HERENT 

   
GELDMEYER Gisele STROMBEEK-BEVER 

   
LORIS Cecile BOORTMEERBEEK 
 

 
 

 
Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw 
verjaardag, gelieve dan uw adres en geboortedatum mede te delen aan de 
receptie van het Centrum. 
 
Si votre nom, en tant que membre de l’IMSO, n’est pas mentionné au mois de 
votre anniversaire, prière dans ce cas de communiquer votre date de naissance 
et votre adresse à la réception du Centre.  

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 



 

IMSO 2015/4 25  
 

 

  

MAART - MARS 
PINTENS Ronny NEUVILLE-EN-CONDROZ 
OELBRANDT Hilde JETTE 
DE GREEF  Maria MEISE 
CHARELS Marcella TESSENDERLO 
CAERS Josephus BONHEIDEN 
KERSCHEN Jean-Claude VIVEGNIS 
DE WACHTER Hilde HALLE 
DENTURCK  Celine SOIGNIES 
DEREGNAUCOURT Fabienne BORGERHOUT 
DERAET  Sabrina SCHOTEN 
DEBECKER Sven SCHOTEN 
DE BRUYN Katleen WAASMUNSTER 
DEGEYTER  Hilde DENDERHOUTEM 
CUVELIER Marleen BEIGEM 
DE WAELE - ROELANDT M. HOEVENEN 
VERBEECK Marcel NIEUWPOORT 
GEIRNAERT -  BRUYNEEL SCHELDEWINDEKE 
KERCKHOVE Liliane VEERLE-LAAKDAL 
DE MAN  Anne LINKEBEEK 
HACHEZ  Henry-David VILVOORDE 
KALOGEROPOULOS Rosa HECHTEL-EKSEL 
GUILLIAMS  Wendy HAMME 
BERODES Jean Louis MELSBROEK 
KEMPENEERS Christel STEENOKKERZEEL 
DURET  Fanny SOIGNIES 
DE POT Martine TERVUREN 
VANDERSICHEL Christine BRASSCHAAT 
PIESSENS HEIST-OP-DEN-BERG 
CHAMON Sabine LOKEREN 
DROOG Maria VILVOORDE 
Zr. M.BOONE MECHELEN 
DONNE Freddy WOMMELGEM 
RONSMANS Marc DEURNE 
ROOFTHOOFT  Pascal ANTWERPEN 
CHRISTIAENS ANDERLECHT 
VERSCHUEREN Livia WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
VAN DEN BRUEL Denis TERVUREN 
KORNAS Linda HERENT 
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  MMeennuu  ppoouurr  22001166    

EEnnttrrééee  ::  aammoouurr  eett  aammiittiiéé,,  uunnee  ccââlliinneerriiee  cchhaaqquuee  jjoouurr  

EEmmbbaallllééee  ppoouurr  pplluuss  ttaarrdd..                                                                                                                            

EEnnttrreemmeettss::  uunn  PPeettiitt  lliitt  aavveecc  uunnee  aabboonnddaannccee  ddee  bboonnhheeuurrss    

PPllaatt  pprriinncciippaall  ::    uunnee  bboonnnnee  ssaannttééàà  llaa  mmooddee  ““ggrraanndd--mmèèrree””  aavveecc  uunnee  ttaappee    

ssuurr  ll’’ééppaauullee  ppoouurr  cchhaasssseerr  lleess  ccoonnttrreetteemmppss  

DDeesssseerrtt::  uunnee  ccoouuppee  ddee  ggllaaccee  rreemmpplliiee  ddee  vvooeeuuxx  aavveecc  uunnee  ttoouucchhee  rroommaannttiiqquuee..  

CCeeccii  vvoouuss  eesstt  sseerrvvii  aavveecc  uunn  cchhaauudd  ssoouurriirree  !!  

PPoouurr  uunnee  ffiinn  jjooyyeeuussee  eett  uunn  bboonn  ddééppaarrtt  

TToouutt  cceeccii  sseelloonn  vvoottrree  ssoouuhhaaiitt  eett  vvoottrree  ppeennssééee!!  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunnee  bboonnnnee  eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee  22001166  

CChhrriisstteell  KKeemmppeenneeeerrss,,  pprrééssiiddeennttee..  
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Communication du Conseil d’Administration. 
 
Beaucoup de membres de l’IMSO savent que notre présidente, après 15 ans de fidèle 
dévouement, a décidé de mettre un terme à sa fonction. Nous savons combien elle s’est 
impliquée, durant de nombreuses années, pour développer l’IMSO  au profit des per-
sonnes atteintes de SEP. Au nom de tous les membres, nous l’avons chaleureusement 
remerciée. 
Elle était une figure de proue de notre assocciation et était toujours prête à aller à 
la rencontre des gens, à organiser des activités et à nouer des contact avec 
l’association « VZW steunt MS », avec le Rotary Club de Zaventhem, le Lions 
Club de Leuven, le 15e Wing de Melsbroek, Peter Van Asbroek, et les nombreux 
sponsors et bénévoles de l’IMSO. Elle connaissait aussi, individuellement, 
chaque membre de notre association. 
Nous voulons aussi remercier les membres de sa famille sur lesquels elle a tou-
jours pu compter. 
Christel continuera à suivre notre asbl vzw IMSO en tant que présidente 
d’honneur. 
Notre association cherche un(e) candidat(e) pour reprendre ses fonctions, qui ne 
sont pas faciles. Le Conseil d’administration sollicite de préférence les personnes 
atteintes de SEP pour cette candidature. En attendant il a été proposé que notre 
notre très active membre du Conseil d’administration, Nelly Coopman, reprenne 
cette function à partir du 1er janvier 2016, en tant qu’intérimaire. Jusqu’au 15 
mars 2016, les candidature peuvent lui être adressées, par la poste ou, par écrit, 
remises à la reception du Centre. Le nouveau president en titre sera nommé lors 
de notre prochaine assemblée générale du 01 avril 2016. 
Les 11 administrateurs et collaborateurs de l’IMSO continuent leur action malgré 
que la grande majorité d’entre eux soient pensionnés. Si vous consultez le calen-
drier des festivités de 2016, vous remarquerez que, à cause de la diminution de 
nos bénévoles et des rentrées diminuées en provenance de l’association “VZW 
steunt MS”, nous sommes obligés d’arrêter une partie de nos activités comme le 
barbecue et le souper au moules et probablement aussi la randonnée cycliste 
annuelle et l’action “Motor’s” à Kapelle op den Bos. Toutes les autres activités 
sont conservées et nous vous souhaitons déjà un joyeux Noël et de belles fêtes de 
fin d’année et espérons vous voir nombreux à notre swimmarathon, au festin aux 
poulets, au buffet froid, au pannenkoekenbak et à la fête de Noël. 
 
Avec nos amicales salutations, 
Le Conseil d’administration. 

 



 

IMSO 2015/4 28  
 

INTERVIEW DE MADAME MONIQUE FÉRY 
 
 
Je ne venais pas à la clinique pour faire une interview de patient, mais j’avais 
pris la précaution d’emporter à tout hasard mon dictaphone, au cas où je serais 
tombé sur une « victime » qui consentît à accorder une interview pour la revue 
de l’I.M.S.O.   
 
Justement Monique sortait du centre de réadaptation pour prendre l’air. Le 
cœur rempli d’espoir, je l’abordai : « Aurais-tu le temps de faire une inter-
view ?». Devant cette amicale sollicitation, elle accepta gentiment et nous 
obtînmes un local tranquille et inoccupé pour enregistrer nos propos.  
Monique avait été informée au préalable de l’esprit de la démarche : montrer 
les manières diverses que les patients frappés par la sclérose en plaques 
emploient pour rebondir. 
 
 
LA PÉRIODE D’AVANT 
 
Y. – Quand es-tu née ? C’est pour situer les événements dont tu vas parler.  M. 
– Le 12 mai 1949. 
 
Y. – Quelle était la profession de ton papa ? 
M. – Mon père travaillait au ministère des finances, comme inspecteur général 
des finances. 
Y. – Et ta maman ? 
M. – Maman était une personne très simple, elle travaillait à la maison. 
Y. – Comment étaient tes parents ? 
M. – Des gens comme on en rencontre partout. 
 
Y. – Tu étais bien ? 
M. – Oui, quand même. Mes parents avaient quand même une maison. J’étais 
bien. J’habitais à Ixelles (Bruxelles), dans le quartier de l’Université (ULB). 
 
Y. – Quelles études as-tu suivies ? 
M. – J’ai fait quatre ans de puériculture. J’ai travaillé quatre ans comme 
puéricultrice au War Memorial, à Etterbeek (Bruxelles). 
 
Y. – Tu étais très motivée ? C’était une vocation ? 
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M. – Presque. (NDLR : Ce presque aurait mérité qu’on le décortique, mais 
Monique n’était pas sur un divan de psychanalyste…  .) 
 
Y. – Combien de frères et sœurs ? 
M. – J’avais deux sœurs et j’ai une sœur qui est morte d’une rupture 
d’anévrisme, à l’âge de 46 ans. 
 
Y. – Pour quelle raison étais-tu motivée par ce travail de puériculture ? 
M. – Parce que j’aimais bien les enfants et que je devais quand même bien 
trouver un travail et j’ai été prise pour travailler dans ce domaine. J’ai été vite 
engagée. 
 
Y. – À quel âge as-tu terminé tes études ? M. – À 25 ans. 
 
Y. – Tu avais entrepris tes études très tardivement alors ? 
M. – J’ai fait des humanités techniques. J’ai fait d’abord de la couture. Et puis 
j’ai fait 4 ans de puériculture. 
 
Y. – Tu avais 25 ans quand tu as terminé tes études. Puis tu t’es mariée ? 
M. – Oui. Y. – Tu as eu des enfants ? M. – J’ai eu une fille, Pascale, et un 
garçon, Etienne. 
 
Y. – Tu avais des amis ? 
M. – Oui, quand même. 
Y. – Quelle était ta place auprès de ces amis ? 
M. – Maintenant, on a une nouvelle amie et on est quand même invité chez 
elle. Elle est Alsacienne. 
 
Y. – Tu travaillais en équipe, au War Memorial ? 
M. – Oui. Je travaillais avec des enfants handicapés. Ma fille est autiste et, en 
fait, c’est en travaillant que j’ai vu ce qu’était un enfant autiste. 
Y. Nous sommes toujours dans cette vie d’avant la maladie. Est-ce que tu 
penses que cette vie d’avant, c’était la vraie vie et que maintenant ce ne l’est 
plus ? 
M. – (Long silence) Je ne m’attendais pas du tout à avoir la sclérose en 
plaques. On m’a dit que j’avais une inflammation à la moelle épinière. Et c’est 
en rentrant à la maison que j’ai vu une émission sur la sclérose en plaques. 
Y. – Est-ce que tu pensais, à cette époque d’avant, que vivre pour soi-même 
avait du sens ? 
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M. – Oui, quand même. Oui, parce que je faisais de la gymnastique, de la 
danse…  . 
Y. – Quel était le niveau d’estime que tu avais de toi-même ?  
M. – Bien. 
 
Y. – Quelles étaient tes convictions philosophiques et religieuses ? 
M. – J’ai vécu dans une famille catholique et…  . Y. – Tu es croyante. M. – 
Oui, voilà. Y. – Et tu l’es restée. M. – Oui. 
 
Y. – Est-ce que tu cherchais à te faire des amis ? 
M. – Oui, pas beaucoup mais…c’est quand même important pour sa vie future, 
d’avoir des amis. 
 
Y. – Quel était ton rapport à l’argent et aux biens matériels ? 
M. – Je n’étais pas préoccupée par l’argent. Juste que mon père était quand 
même bien placé au ministère des finances. 
 
Y. – Et qu’est-ce qui t’attachait à la vie ? 
M. – La nature, l’environnement, le voisinage, l’école. 
Y. – Est-ce que tu faisais des sorties ? 
M. – Pas beaucoup, deux. Cela ne m’a pas manqué, en fait.   
 
 
LA PÉRIODE D’AUTOUR DU DIAGNOSTIC 
 
Y. – Quand et comment ta maladie a-t-elle commencé ? 
M. – J’étais épuisée. J’avais un épuisement et c’est en faisant…  . 
Y. – Tu avais quel âge ?  
M. – (silence).  
Y.- Entre 20 et 30 ans. M. – Oui, c’est ça. (NDLR : Monique, à cause du 
caractère insidieux des symptômes du début, était bien en peine de dire une 
date de début de sa maladie. On peut remarquer au passage, une fois de plus, 
combien les visages de la SEP sont multiples et variés). 
 
Y. – Qu’est-ce qui s’est passé juste avant le diagnostic ? 
M. – Je me suis mariée en ’74 (à 25 ans). J’ai consulté un neurologue. Je 
sentais des picotements et de la fatigue. 
 
Y. – Comment as-tu pris le diagnostic ? M. – Mal. 
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Y. – Tu avais déjà tes deux enfants quand tu as commencé à te préoccuper du 
neurologue et tout ça ? M. – Oui. 
 
Y. – Qu’est-ce qui s’est passé quand tu as appris le diagnostic et après ? 
M. – (après un long silence) Je ne comprenais pas très bien. Je ne savais pas ce 
que c’était  que cette maladie. 
 
Y. – Et au niveau du travail, à ce moment-là, tu étais au War Memorial ? M. – 
Oui. J’y ai travaillé quatre ans. 
 
Y. – Et au moment de ton diagnostic, tu travaillais là ? 
M. – Non, à ce moment je ne travaillais plus. J’avais mes deux enfants et voilà. 
 
Y. – Tu étais maman à la maison. M. – Oui, mère de famille. 
Y. – Tu arrivais à mener les tâches du ménage ? 
M. – Oui. Mon mari faisait parfois la cuisine. 
Y. – Donc, tu as travaillé quatre ans, au War Memorial ? 
M. – J’ai arrêté à la naissance de ma fille. 
Y. – C’était en quelle année ? M. – En 1974. 
 
Y. – Comment a réagi ton partenaire au moment du diagnostic ? 
M. – Il était effondré, découragé. 
 
Y. – Est-ce que ta place dans la famille a changé ? 
M. – Ah oui, bien sûr ! 
Y. – Qu’est-ce qui a changé, au juste ? 
M. – (…). 
Y. – On ne te laissait plus rien faire ? 
M. – C’est ça, oui. 
Y. – Tu étais considérée comme incapable…  . 
M. – Oui  
 
Y. – On t’a surprotégée ? 
M. – Oui, un peu. Ça, s’est après la naissance de ma fille.  
Mon fils est né en ’76 et c’est quand il était en quatrième primaire que les 
symptômes ont commencé : épuisement, picotements, fatigue quoi. 
Y. – Tes relations avec tes amis avaient changé ? 
M. – Ben oui…  .Y. – As-tu cherché une information complète, médicale, 
financière et pour la vie quotidienne ? 
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M. – Non, à ce moment-là on essayait plutôt de savoir ce que c’était que 
l’autisme. Être dans l’association des parents d’enfants autistes. 
 
Y. – C’est ton fils qui souffre d’autisme ? M. – Ma fille ! 
Et j’étais dans une période incertaine. La SEP, je ne connaissais absolument 
pas. On m’a dit, ce que je savais, que c’était une inflammation de la moelle 
épinière. 
 
Y. – Qu’est-ce qui te maintenait attachée à la vie en cette période du diagnos-
tic ?  M. – Je suis croyante et alors…le fait d’aller à la messe, ça m’aidait, et 
ça m’aide encore maintenant. 
 
Y. – Est-ce que l’estime envers toi-même avait changé, à ce moment ? 
M. – Oui, évidemment ! 
Y. – Non, ce n’est pas évident : être diminué, ça c’est un fait, mais c’est 
quelque chose qui te tombe dessus et dont tu n’es pas responsable. Ce n’est 
pas toi, ça, c’est quelque chose qui arrive à ton corps. Il y a des gens qui 
disent que l’estime envers eux-mêmes a augmenté. Voilà, ils disent : 
« J’arrive quand même à faire ceci, à faire cela. C’est valorisant. 
M. – Moi, j’étais…  . 
Y. – Est-ce que tu as eu tendance à te replier sur toi-même, à t’isoler ? 
M. – Oui, voilà. 
 
Y. – Ce qui t’a aidée à rebondir, c’est le fait que tu es croyante ? 
M. – Oui, et surtout le fait que ma fille, malgré son autisme est comme une 
artiste où elle a fait des peintures et c’est ça aussi…  . 
 
Y. – Déjà toute petite ? 
M. – Oh oui ! Déjà à l’âge de treize ans, elle peignait. Et c’est toujours 
ça…son mobile. C’est ça qui m’a un peu remontée. Je ne sais pas me requin-
quer, à cause de la maladie. 
 
Y. – Tes convictions religieuses n’ont pas changé depuis ta période de jeu-
nesse. 
M. – Non, je suis croyante et j’ai des responsabilités vis-à-vis de mes enfants. 
Et je suis veuve aussi. Surtout ça. 
Y. – Est-ce que tu avais remis en question ton attitude par rapport à la re-
cherche d’amis ? 
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M. – Je cherchais, mais à ce moment-là j’étais beaucoup chez mes parents et il 
fallait arranger tout ce qu’il y avait à arranger suite au décès de mon mari. 
Voilà. Mon père m’a beaucoup aidée. Maman aussi d’ailleurs. 
 
Y. – Oui, et à ce moment-là tu vivais pour aider ta fille. 
Tu habitais dans une maison ? 
M. – Oui. 
Y. – Elle était bien adaptée ?  
M. – Non. 
 
Y. – Ah !est-ce que cela t’a mise dans de grandes difficultés ?  M. – Oui. 
Y. – Tu ne connaissais pas Melsbroek ? 
M. – J’ai pris connaissance très vite, par une assistante sociale de la Ligue de 
la SEP. 
Y. – Tu es venue très vite à Melsbroek. Alors on a pu arranger ton domicile, à 
partir d’ici ? 
M. – Oui, on a amélioré. On a mis un aqualift. D’ailleurs c’est avec l’aide 
d’une infirmière que je m’habille et que je fais ma toilette. 
 
Y. – Quand est-ce que tu as perdu ton mari ? 
M. – Tôt, mon fils était encore en quatrième primaire. 
Y. – Hou là, alors tu as dû avoir besoin de beaucoup d’aide humaine à la 
maison.  
M. -  Oui, justement. Mon père venait souvent et ma mère aussi. 
 
Y. – Au niveau des loisirs : tu as pu aller nager ? 
M. – Oui, directement. Maintenant je vais nager deux fois par semaine. 
 
 
LA PÉRIODE D’APRÈS 
 
Y. – Nous sommes maintenant dans la période d’après. Tu t’es fait de nou-
veaux amis ici à Melsbroek sans doute ? 
M. – Ben, c’est plutôt des relations. 
Y. – Pas de nouvelles amitiés ? M. – Non. 
 
Y. – Qu’est-ce qui t’attache à la vie maintenant ? 
M. – Je ne sais pas. La nature. On a eu un très bel été, je trouve. C’est le 
temps, les aides familiales que j’ai, c’est toute l’aide que j’ai à la maison.  
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Ce sont les nouvelles connaissances. Voilà, les aides familiales, les aides 
ménagères. 
 
Y. – Tes convictions philosophiques et religieuses ont toujours la même 
importance ? M. – Oui. 
 
Y. – Comment est l’adaptation de ton logement maintenant ? 
M. – C’est arrangé. 
Y. – Quelles sont les adaptations matérielles qui ont dû être faites ? 
M. – Je l’ai dit : cet aqualift, le fait que je puisse avoir une clef pour ouvrir 
l’ascenseur. 
 
Y. – Au niveau financier, ça va ? M. – Au niveau financier, c’est dur. 
 
Y. – Je te remercie, Monique. 
 

Interview rapporté par Yvon Leroy 
______________________________________________________________ 
 

Message de Christel, notre présidente. 
 

 
Chers Amis, 

 
J’aimerais vous adresser un petit mot de remer-
ciements à tous. Pour toutes ces années de 
confiance en notre association, que j’ai pu 
présider, je vous envoie un grand merci.  
 
L’association IMSO continuera à fonctinner avec quelqu’un d’autre à la 
tête. Ce sont des gens très compétents avec le cœur « au bon endroit ». 
 
En suivant les recommandations tout coulera de source. 
Je reste à bord dans le bateau mais d’une autre manière. 
 
Au revoir, je vous souhaite à tous le meilleur. 
 
Christel. 

 



 

IMSO 2015/4 35  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier  2016     
  

 
               Dimanche 06 mars  Swimmarathon IMSO 
   

Lundi 21 mars   Distribution oeufs de Pâques 

Samedi 23 avril  Souper poulet – Rotary 

Dimanche 08 mei  Fête des Mères - IMSO 

Mercredi 01 juin  Assemblée générale - I.M.S.O. 

Samedi 04 juin  Buffet Froid Patients - I.M.S.O. 

Dimanche 12 juin  Fête des Pères - I.M.S.O. 

 

Samedi 03 septembre Excursion Patients - I.M.S.O. 

Vendredi 11 novembre Journée des crêpes – Mariake 

Mardi 06 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Lundi 12 décembre  Distribution fruits de Noël - I.M.S.O. 
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Puzzle Fr. N°4 
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Sudoku 4 
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      Résultat du puzzle 3    Uitslag van puzzel 3 
 

 
Résultat du Sudoku 3 -  Uitslag Sudoku 3 

 
 
Résultat du sudoku 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau,  Marie-Josée Deweerdt, Monsieur Luc Lemaire, Madame Lucette Sculier,  
Monsieur Albert Maus et Monsieur Bernard Lonez. 
 
 Madame Lucette Sculier a gagné la récompense de 30 €. 
 
Résultat puzzle  
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau, Albert Maus, Bernadette Lamarque, Monsieur Luc Lemaire et Monsieur 
Bernard Lonez. 
 
Monsieur Albert Maus a gagné la récompense de 30 €. 
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,  
Francine Luyckfasseel, Luc De Wolf, Dr. Ketelaer. 
 
 
 
Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction : 
I.M.S.O. v.z.w. 
VANHEYLENSTRAAT 16 
1820 MELSBROEK 
TEL. :  02/597.80.00 
 
 
Patiënten / Patients   : € 10  
 
Familie en vrienden    : € 15 
Familles et amis 
 
Steunende leden / Membres de soutien : € 25  
 
Door storting op volgend rekeningnummer van de Bank RECORD 
Par versemenet au compte bancaire suivant : BE63 6528 3223 3208 
Op naam van  IMSO/au nom d'IMSO 
 
GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER ou GEBOORTEDATUM 
 
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE 
DE NAISSANCE. 
 
 
OPMERKING: GIFTEN VAN € 40 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.  
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN  EN GEEFT RECHT OP HET 
TIJDSCHRIFT. (vb.voor patiënten € 50 =  gift + € 10 lidmaatschap) en (voor niet-patiënten € 55 = gift  
+ € 15= € 55) 
 
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU 
PLUS . (p.e. € 40 don+ € 10 = € 50 pour les patients/ € 40 don+ € 15 = € 55 pour les autres).  
LA COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT ÀLA REVUE. 
 
 
TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE : 
1/2 BLZ./PAGE : € 125  PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750  PER JAAR/PAR AN 
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO  OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN. 
 
 
VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN, 
AANKONDIGINGEN, RECLAME :NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE. 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS, 
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT. 

INTERNATIONAL MS ORGANISATION 
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