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Overzicht 
 
Na een lange periode van stilzwijgen (iedereen kent wel de reden hiervan), zijn 
we er opnieuw. Vooreerst krijgen we drie verslagen : het eerste van de Raad 
van Bestuur met jammer genoeg de mededeling van het ontslag van twee 
bestuursleden.  
Daarna worden ons de financiën van 2019 haarfijn uiteengezet en tenslotte het 
verslag van de Algemene Vergadering eind augustus. 
 
Na al dat zakelijke toch ook een drietal min of meer ontspannende artikels. Van 
de onlangs overleden Jan Smeets, door iedereen zo gewaardeerd in het 
Centrum, mogen we zijn ervaring met ene zuster Maximilia meemaken : een 
zuster zoals ieder van ons er zich ook wel één kan herinneren, nl. iemand voor 
wie we als kind terugdeinsden als ze nog maar in onze omgeving kwam. 
 
Met het hondje in het verhaal van André kunnen we enkel meevoelen : je moet 
maar alleen achterblijven als je baasje gestorven is. 
En tenslotte vertelt Fabienne ons de ingrijpende veranderingen in haar leven 
door haar ziekte. Hoe haar ADL-woning haar leven en dat van haar gezin 
zoveel comfortabeler maakte, maar ook hoe het zwakker worden van haar stem 
haar meer en meer isoleert. Toch ziet ze ook hier een oplossing. Lees zelf 
maar. 
                                                                                 H.V.V. 
_________________________________________________________ 
 

 
                                                     Sommaire 
 
Le conseil d’administration vous donne de ses nouvelles. Elles sont bien 
particulières en cette année 2020.  
 
Vous pourrez ensuite trouver notre rapport financier de l’année 2019. Suit le 
rapport de l’assemblée générale du 25/08/2020. Il y a eu beaucoup de 
bouleversements dans les projets.  
Plus loin, vous trouverez un texte de Madame Deregnaucourt, au sujet des 
difficultés de communication des patients. Je ne puis que vous conseiller de 
lire ce texte, poignant, et utile pour mieux comprendre la nature des difficultés 
dont souffrent certains patients et les moyens d’y remédier.  
 
Suit le calendrier 2020 des activités, dégraissées vu les circonstances 
sanitaires. Puis vient un autre texte d’une autre patiente qui parle des 
implications de la SEP sur le sens à redonner à sa vie, …  .  
Bonne lecture.                                                                     
                                                                               Y.L. 
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Nieuws uit de Raad van Bestuur 
 
 

Voor ieder onder ons betekent de coronvirus-pandemie heel wat moeilijkheden. Op 
de eerste plaats voor de personen met MS of met een aanverwante neurologische 
ziekte die in een ziekenhuis de quarantaine met strikte afzondering moeten 
ondergaan. Maar ook zij die nietmeer zoals vroeger als externe patiënt de ambulante 
revalidatie kunnen volgen.  
 
We kennen wel de weerslag van de lockdown, de opgelegde maatregelen die strikt 
moeten nageleefd worden. Gelukkig beschikten ze in Melsbroek wel over de nodige 
psycho-sociale en pastorale begeleiding naast de medische en verpleegkundige 

verzorging. Ook werd er voor hen en hun verzorgers muzicale steun voorzien. 
 
Maar zelf voor de meeste mensen betekent de corona-pandemie een nooit gekende 
afzondering die nu al zes maanden duurt.  Voor onze vereniging wordt het ook 
moeilijk om onze leden bij te staan en vele activiteiten en tussenkomsten te 
organiseren zolang we als vrijwillers geen toegang krijgen. Zo werden de jaarlijkse 
Swimmarathon, de wafelactie en spaghetti opgeschort, de bedeling op moeder – en 
vaderdag, het koud buffet, de jaarlijkse uitstap werden onmogelijk.  
 
Onze algemene vergadering die normaal gepland was op 3/06/2020 ging 
uitzonderlijk door op 25/08/2020 met masker en onderlinge afstand van 1,5 meter. 
Hierover vindt u meer informatie in dit nummer.  
Zeer uitzonderlijk werd deze jarlijkse vergadering beperkt tot 10 personen. Spijtig 
genoeg moesten we het ontslag van twee bestuurders wegens gezondheids-
problemen of overlast vaststellen.  Beiden hadden zich met overtuiging ingezet en 
betreuren zelf de noodzaak van hun beslissing. Onze Raad heeft hen bedankt voor 
hun jarenlange inzet en enthousiasme.  
Er werd dan beslist om verder uit de kijken naar nieuwe ervaren en vrijwililge 
medewerkers, want die bestaan nog. 
 
De bestuurders voor de volgende drie jaren zijn : Nelly Coopman, voorzitter, Brigitte 
Delbroek, Annemie Ytebroeck,  Ann Veys, Steve Francken, Luc De Donder, Daniel 
Van Wilderode, Yvon Leroy en Dr.P.Ketelaer.  
  

Niettegenstaande vele onzekerheden hebben we toch beslist om een tafelkalender 
2021 samen te stellen.  
Onder de leiding van onze voorzitter Nelly blijven we hopen op een drukker 2021 en 
zullen we de nodige diverse activiteiten plannen. 
 
                                Vanwege de Raad van Bestuur  
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     Ik en de Zusters 

 

Lang geleden, toen en het leven nog ongecompliceerd was, pastoors nog 

gekleed waren als pastoors, en nonnen als nonnen, ging ik , samen met mijn 

zussen, en alle andere kinderen uit de buurt, naar de plaatselijke 

gemeenteschool. Plots kwam hier verandering in, nadat hogere instanties er 

zich waren gaan mee bemoeien. 

 

Van de ene dag op de andere moesten we toen naar een “katholieke” school.  

De woorden “katholiek”, “socialistisch”, “vrijzinnig”, enzovoort, maakten in 

die tijd nog heel wat meer emoties los dan nu. 
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Ik heb ooit mijn buurjongen uitgemaakt voor “vuile socialist”. Toen dat mijn 

ouders ter ore gekomen was heb ik wel een zware straf gekregen. Waar ik het 

woord “socialist” opgeraapt had kan ik mij niet herinneren, maar ik begreep 

er vast en zeker op die leeftijd de betekenis niet van.  

 

De buren waren mensen die niet naar de kerk gingen, en dus per definitie 

socialist. Wij gingen naar de kerk, waren katholiek, en moesten dus naar een 

katholieke school. Naar ik later, toen ik er al wat meer van begreep, horen 

vertellen heb, was de plaatselijke pastoor bij alle katholieke ouders zelfs 

komen aandringen om hun kinderen van school te veranderen.   

 

De meisjes moesten naar een nonnenschool, de jongens naar een nabije 

parochieschool, beide naast mekaar gelegen. Maar hoe moesten we op onze 

nieuwe school geraken? Ze lag op een vijftal kilometer van onze wijk, in een 

andere parochie, op Brussels grondgebied, en was alleen te bereiken langs een 

veldweg. Openbaar vervoer was er nog niet. 

 

Voor de hogere instanties die over onze hoofden heen beslist hadden waar we 

voortaan naar school zouden gaan was dit geen bezwaar. We moesten 

simpelweg te voet gaan, in groep, in rijen van twee, de meisjes gescheiden 

van de jongens, de ene keer onder de leiding van een onderwijzer, de andere 

keer onder de leiding van een zuster. 

 

De “meesters” die ons begeleidden zijn wat vervaagd in mijn herinnering. 

Maar de figuur van zuster Maximilia zal ik nooit vergeten. De meeste nonnen 

die ik mij voor de geest kan halen waren tengere wezentjes met ijle 

stemmetjes. Niet zo zuster Maximilia. Ze had een figuur die vooral in de 

breedte indruk maakte, en een stem die zonder moeite tot in de achterste rijen 

de kinderen die niet perfect in de pas liepen bulderend tot de orde kon roepen. 

Met die attributen hield zij op haar eentje de hele troep ongedurige kinderen 

in bedwang, en bracht ze in perfecte orde op hun bestemming. 

  

Een wandeling van enkele kilometer door de velden, het lijkt niet zo erg, het 

lijkt eerder een prettige belevenis. Maar in mijn herinnering was het een 

martelgang. De ene keer ploeterden wij door het slijk in de gutsende regen. In 

de zomer, als de zon op onze hoofdjes brandde, stikten wij van de dorst. In de 

winter gleden wij uit en vielen op de harde beijzelde grond. 

 

In heel deze toestand kwam gelukkig verandering toen een tramlijn die een 

van de buitenwijken van Brussel bediende, een aftakking kreeg naar onze 

woonwijk. Voortaan konden wij met de tram naar school! Dat betekende 

evenwel niet dat wij zomaar de tram konden opstappen en tussen de gewone 

reizigers plaats nemen.  Speciaal voor onze school was een hele tramwagon 

gereserveerd. En wie hield er toezicht op de kinderen op die tramwagon? 
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Zuster Maximilia  natuurlijk. Het was vast en zeker haar glorietijd. Zij voelde 

zich de baas van de hele tramwagon en zijn lading schoolkinderen. 

 

Op een dag moet ik iets mispeuterd hebben, ik weet niet meer wat, want 

volgens mijn eigen herinnering was ik een van de braafste leerlingen van de 

ganse groep. Het moet iets ergs geweest zijn, zeker in de ogen van zuster 

Maximilia, want ze zette mij, na het incident, stante pede, zonder pardon van 

de tram. 

 

Daar stond ik dan, moederziel alleen op, een plek die ik niet kende, vreselijk 

in paniek, niet wetende hoe ik 

ooit zou thuis geraken. Al snel 

realiseerde ik me gelukkig dat 

ik maar de sporen hoefde te 

volgen om op mijn bestemming 

te geraken. Zolang de 

tramsporen door een normale 

straat liepen was er geen 

probleem. Maar op een zekere 

plaats verliet het tramspoor de 

straat en zette koers, dwars 

door weiden en velden, recht 

naar de wijk waar wij 

woonden. Boven de sporen 

hing een bord, met de niet mis 

te verstane tekst: verboden op 

de sporen te lopen.  

Daar stond ik dan voor een 

dilemma: ofwel mijn weg 

zoeken langs straten waar ik 

nog nooit geweest was, met een grote kans om verloren te lopen, of het 

verbod negeren en toch op de sporen naar huis te lopen. Ik koos uiteindelijk 

voor het laatste. Zo snel ik kon holde ik over de houten bielzen en het 

verraderlijke steenslag ertussen, om toch maar op tijd thuis te geraken zodat 

mijn moeder niets zou merken. Ik koos uiteindelijk voor het laatste. Zo snel ik 

kon holde ik over de houten bielzen en het verraderlijke steenslag ertussen, 

om toch maar op tijd thuis te geraken zodat mijn moeder niets zou merken. Ik 

koos uiteindelijk voor het laatste. Zo snel ik kon holde ik over de houten 

bielzen en het verraderlijke steenslag ertussen, om toch maar op tijd thuis te 

geraken zodat mijn moeder niets zou merken. 

Toen ik zowat halverwege geraakt was, gebeurde het onvermijdelijke: de tram 

kwam terug op hetzelfde spoor, en wie zag ik vooraan naast de 

tramconducteur? Zuster Maximilia natuurlijk. Nooit in mijn leven ben ik zo 

door paniek overvallen.  
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Ik probeerde mij te verstoppen achter een van de ijzeren palen die de 

elektrische leiding van de tramlijn droegen, dook dan weg in de gracht naast 

het spoor, alles in de ijdele hoop dat zuster Maximilia mij niet zou zien, en 

holde daarna naar huis ,zo snel ik kon, opdat mijn moeder toch maar niets zou 

te weten zou komen van het hele voorval.  

 

Thuis bleek alles nog mee te vallen. Mijn zussen, die met dezelfde tram naar 

huis waren gekomen, hadden er voor gezorgd dat ik thuis binnen kon geraken 

zonder dat mijn moeder iets merkte of zelfs maar achterdochtig werd. 

Zo liep mijn confrontatie met zuster Maximilia uiteindelijk nog goed af, en 

een trauma heb ik er zeker niet aan overgehouden, en ook geen levenslange 

afkeer van nonnen of paters, zoals vele van mijn generatiegenoten.   

 

Later heb ik natuurlijk nog 

onaangename dingen  meegemaakt, 

vooral toen ik de eerste symptomen 

van m.s  kreeg, daarna zienderogen 

achteruitging, en een hele reeks 

vervelende of zelfs pijnlijke 

onderzoeken in verschillende klinieken 

moest ondergaan. De dokters waar ik 

toen mee te maken kreeg gaven mij 

geen ofwel een onbegrijpelijke uitleg, 

maar uiteindelijk viel de diagnose m.s., 

en werd ik verwezen naar de kliniek in 

Melsbroek. 

 

Daar werkten in die tijd nog heel wat 

zusters. De zuster die mij kwam eten 

geven, zuster Henriette, zat zelf in een 

rolstoel, maar ondanks haar handicap 

had zij altijd een goed humeur, en zij 

gaf mij de moed om verder te leven, met mijn m.s., die mij al maanden aan 

mijn bed kluisterde.                                                                                                                                      

Maar wat niemand, ook ikzelf niet, verwachtte: stilletjes aan kwam ik er weer 

bovenop, zodat ik uiteindelijk zelfs terug kon rechtstaan en zelfs stappen. 

 

Over zusters ben ik sindsdien genuanceerd beginnen denken, zeker nadat ik 

vernomen had dat de m.s.-kliniek van Melsbroek zelfs niet zou bestaan 

zonder de generositeit van de zusters, die de leegstaande gebouwen van het 

vroegere pensionaat ter beschikking stelden aan dr. Charles Ketelaer, de 

stichter van de kliniek.        

 

                                                                                  Jan Smeets 
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TUSSENKOMSTEN     -10.558,99 

 Via steunfonds  -1.818,00  

 In vervoersonkosten  -5 552,37  

 Rolstoelenonderhoud  0,00  

 Medicatie  -3.188,62  

 Poetsdienst  0,00  

     

     

     

FEESTDAGEN     -3.831,93 

 Pasen  -2.097,60  

 Moeder- en Vaderdag  -385,00  

 Kerst en Nieuwjaar  -1.349,33  

     

     

     

ACTIVITEITEN EN REIZEN     -12.948,24 

 Sociale etentjes patiënten  -4.422,72  

 Diverse activiteiten  -6.014,05  

 Daguitstap september  -2.511,47  

     

     

     

OVERZICHT VAN DE DIVERSE ONKOSTEN     -9.000,40 

 Telefoonkosten  0,00  

 Post- en portokosten  -407,82  

 Kantoorkosten en drukwerken  -186,34  

 Onkosten Uit en Thuis  -3.920,02  

 Geschenken en bloemen  0,00  

 Klein materiaal/onderhoud  -517,69  

 Verzekeringen  -486,37  

 Bankkosten  -586,02  

 Patrimoniumtaksen, roer. voorh. en publicaties -4,93  

 Onkosten internet, cybercafé & ICT  -1.881,56  

 Aankoop Polo’s met bedrukking IMSO         -1.009,65  

     

     

HOTEL SANDESHOVED VOOR PATIENTEN     -179,21 

 Totale onkosten  -16.168,24  

 Gift Rotary Club Zaventem  10.500,00  

 Bijdrage patiënten  5.115,00  

 Aankopen materiaal Sandeshoved  -9.625,97  

 Gift Euroclear       10.000,00  
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OVERZICHT VAN DE FESTIVITEITEN EN ORGANISATIES                10.912,27 

 

MOSSELFEEST 

Onkosten 

Opbrengsten                                                                                                         0,00 

 

BARBEQUE 

Onkosten 

Opbrengsten                                                                                                         0,00 

 

KOUD BUFFET 

Onkosten                                                         -2.041,69 

Opbrengsten                                                        160,00 

Bijdrage Taxi Hendriks                                        1.500,00                                   -381,69 

 

ZWEMMARATHON SWIMSO 

Onkosten                                                            -270,00 

Giften zonder fiscaal attest                                   4.238,96 

Giften met fiscaal attest                                       7.325,00                              11.293,96 

 

 

OVERZICHT VAN DE ONTVANGEN LIDGELDEN EN GIFTEN 

 

LIDGELDEN                                             aantal 

Leden patiënten (20,00 eur)                         329     4.940,00 

Leden familie (30,00 eur)                               44        885,00 

Leden steunend (50,00 eur)                             6        300,00 

                                                                  380                                            6.125,00 

 

 

GIFTEN ZONDER FISCAAL ATTEST 

Diverse giften zonder fiscaal attest                              628,13 

Bijdragen magazine Uit en Thuis                              3.750,00 

Spaghettifestijn                                                      8.250,00                                           

Wafelverkoop                                                         5.240,00 

Grilfestijn                                                               3.600,00 

Rommelmarkt                                                         2.900,00 

15° Wing – Nieuwjaarsreceptie                                 2.500,00 
Atletiekclub Music for Life                                         1.476,00 
                                                                                                                  28.344,13 

 

GIFTEN MET FISCAAL ATTEST 
Diverse giften met fiscaal attest                                  5.565,00 
                                                                                                                     5.565,00 
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OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE OPBRENGSTEN   32,91 

     

 Werkrekeningen  0,00  

 Spaarrekeningen  32,91  

     

     

OVERZICHT VAN DE DIVERSE OPBRENGSTEN   200,00 

     

 Verkoop polo's, pins, t-shirts, …  95,00  

 Bijdragen in medisch materiaal  0,00  

 Diverse bijdragen activiteiten  105,00  
 

 

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN PER 31/12/2019 
        

        

ONKOSTEN         -36.518,77  

        

 Tussenkomsten  -10.558,99 29%   

        

 Feestdagen   -3.831,93 10%   

        

 Activiteiten en reizen  -12.948,24 35%   

        

 Diverse onkosten  -9.000,40 25%   

        

 Hotel Sandeshoved   -179,21 0%   

        

        

OPBRENGSTEN         51.179,31  
        

        

 Festiviteiten en organisaties 10.912,27 21%   

        

 Lidgelden en giften  40.034,13 78%   

        

 Financiële opbrengsten  32,91 0%   

        

 Diverse opbrengsten  200,00 0%   

        
 

       POSITIEF SALDO WERKJAAR :                           14.660,54 
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                 I.M.S.O. vzw – Melsbroek 

              
  INTERNATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS ORGANISATION  

     PATIËNTEN – FAMILIE en VRIENDEN – PATIENTS – FAMILLES et AMIS 

 

 

 

VERSLAG van de ALGEMENE VERGADERING van 25/08/2020. 

 

Aanwezig: Aanwezig: Nelly COOPMAN, Brigitte DELBROEK, Arlette DEWIT, Luc DE 

DONDER, Daniel VAN WILDERODE, Jean-Marie POELS, Steve FRANCKEN, Micheline 

RIBUS-JANSSENS, en Dr. KETELAER. 

Verontschuldigd : Annemie YTEBROECK, Yvon LEROY,  Jessy RIBUS en Ann VEYS. 

1. Verwelkoming  

Nelly, onze voorzitter, bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

 

2. Goedkeuring van het verslag van de bestuursvergadering van 12/06/2019..  

Geen opmerkingen.  

 

3. Financieel verslag 2019 

Steve, onze penningmeester, commentarieert de resultaten, balans en toelichting.  

Na de moeilijke jaren 2017 en 2018 kon in 2019 afgesloten worden met een positief saldo 

van 14.660,54 €. 

Wanneer in de jaren 2017 en 2018 de onkosten opliepen tot : - 69.428,94 in 2017 en – 

67.918,93 € in 2018 konden we ze in 2019 beperken tot -36.518,77 €..  

Daarnaast stegen onze inkomsten van 34.833,29 in 2017 en 46.035,21 € in 2018 nu naar  

51.179,31 €.  Zoals Steve vorig jaar al had voorspeld konden we 2019 afsluiten zonder 

negatief saldo. 

Sommige besparingen zoals het wegvallen van rolstoelonderhoud- en 

poetsdienst/familiehulpkosten hebben tot deze verbetering geleid.  De andere onkosten 

zoals feestdagen, activiteiten en reizen, diverse onkosten bleven evenwaardig met de 

vorige jaren. 

Betreffende de opbrengsten van festiviteiten en organisaties bleven de inkomsten van de 

zwemmarathon het zelfde maar waren de inkomsten van lidgelden en giften belangrijk 

gestegen met 8.010, 42 €, dankzij de giften van onze jaarlijkse sponsors zoals firma 

Hendriks, de Rotary Zaventem, de15°Wig en anderen  naast de inzet van nieuwe 

activiteiten zoals het spaghettifestijn, wafelverkoop, grilfestijn, rommelmarkt e.a.  
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4. Overzicht van andere activiteiten 

4.1. Sandeshoved 

Nelly die het “verblijf aan zee” met het hotel Sandeshoved organiseert verstrekt 

informatie over de huidige toestand.   

       De nachtbezetting was voor 2018 :  155 dagen en in 2019 : 170 dagen. 

        De bezoekers blijven nog steeds enthousiast met deze formule en kunnen ten volle  

        genieten van de nieuwe meubelen, geschonken door EUROCLEAR. 

Marc van Rotary Zaventem heeft ons toegezegd dat de Rotary onze vereniging zal 

blijven steunen 

  

4.2. Zwemmarathon –SWIMSO 

Luc meldt ons dat in 2019 de inkomsten na aftrek van de onkosten van de SWIMSO 

een zelfde bedrag van 11.179,29 € opbrachten als in 2018.  De volgende SWIMSO die 

destijds  

gepland werd te Zaventem op zondag 15 maart 2020 kon spijtig genoeg, wegens de 

corona-virus pandemie niet doorgaan. 

 

4.3. Medicatie, Vervoer en Tussenkomsten. 

Door de besparingsactie zijn de onkosten van medicatie in 2019 duidelijk 

verminderd. 

De onkosten van vervoer i.v.m. externe revalidatie liepen voor sommige patiënten 

op tot grote bedragen, t.g.v. veelvuldig gebruik, waardoor de invoering van het 

maximaal driejaarlijks budget zal toegepast worden. Nelly zal voortaan het aantal 

tussenkomsten voor vervoer beperken tot 1 vervoer per week. 

 

4.4. Uitstappen lunchgarden/shopping/bezoek bioscoop. 

Alhoewel de uitstappen op 1maal per maand werden gebracht blijven de kosten van 

uitstappen haast dezelfde als in vorig jaar. Dit vraagt meer overleg. 

 

4.5. Uitstappen en Feesten 

Jaarlijkse uitstap. 

Nelly vertelt dat de uitstap naar Mondo Verde organisatorisch heel ordelijk verlopen 

is. De ontvangst, maaltijden en faciliteiten waren perfect. 

Een dag vol genot voor alle patiënten en begeleiders. In totaal 60 personen 

Feesten 

Zoals vorige jaren werden alle gehospitaliseerde en externe patiënten gevierd bij 

Kerstmis en Pasen maar ook op Moeder- en Vaderdag. In 2019 ging het jaarlijks koud 

buffet voor de patiënten en hun partner/begeleider door  voor 73 personen 
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Andere activiteiten 

Nelly bedankt de familie Ribus-Janssens voor hun georganiseerde wafelverkoop en 

op 9 november een Spaghettiavond te Melsbroek.  

 

4.6. Tijdschrift en website 

Voor het tijdschrift worden er nog 4 afleveringen per jaar voorzien die, in het kader 

van de besparingen, voortaan enkel zullen verschijnen via onze nieuwe website. 

Gezien de aanvraag van onze leden zal de tafelkalender verder gedrukt worden. Er 

wordt nog altijd gevraagd naar bijdragen (artikels over hun ervaringen en 

aankondigingen) voor het tijdschrift van patiënten, familieleden en/of vrijwilligers.  

De nieuwe website werd aan alle leden per mail bekend gemaakt.  De eerste reacties 

zijn zeer positief. 

 

5. Vooruitzichten 2020/2021 

Er wordt beslist om een voorlopige kalender voor het jaar 2021 op te stellen.  

Onze volgende A.V. wordt, voor zover de corona besmetting het toelaat, gepland in de 

maand juni 2021.  Voor de jaarlijkse Swimmarathon stelt Luc voor om deze activiteit te 

voorzien in september 2021. Andere activiteiten zoals Kippenfestijn, Koud buffet, 

Paasgeschenk, Vader-en Moederdag, Jaarlijkse uitstap zullen afhankelijk zijn de 

Coronamaatregelen. 

 

6. Verkiezingen 

Waren kandidaat als bestuurslid voor de periode 2020 tot 2023 : Nelly, Brigitte, 

Annemie, Ann,  Luc, Steve, Daniel, Yvon Leroy en Dr. Ketelaer  

De kandidaten bestuursleden werden voltallig goedgekeurd. 

 Namen ontslag wegens ziekte of overlast Arlette en Jean-Marie. Nelly en alle leden 

bedanken hun gewaardeerde inzet voor IMSO..  

 

7. Kwijting aan de bestuurders. 

Na algemene goedkeuring werd kwijting aan de bestuurders verleend. 

 

 

Opgesteld door Dr. Ketelaer en goedgekeurd door Nelly Coopman, voorzitter. 
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Aan de Scheldeboorden 

 
 

 
Zestien oktober was een stralende dag van meer dan 20°. Het was dus 
"The Indian spring of Sacramento", maar dan in Berlare.   
Hilde en ik trokken naar het jaagpad naast de Schelde.  
 
We wilden iets gaan drinken in het "Oude Brughuis”. Het bleek die dag 
een café zonder bier. Gelukkig hadden we de koelbox mee en hebben 
we ons zelf maar uit de slag getrokken. Wij dan maar linksaf, richting 
Dendermonde.   
 
We zijn zo'n vijf minuten aan 't wandelen, tot Hilde zegt :"Achter ons 
komt een man aangejogd en heeft die een mooie hond bij zich". Een 
poosje later kwam de viervoeter ons voorbijgelopen.   
 
Zijn vader en zijn moeder hadden blijkbaar allebei een stamboom, maar 
helaas niet van hetzelfde type. Het was een grote, zwarte hond waarin 
een Duitse herder en een labrador duidelijk het beste van zichzelf 
hadden gelegd. 
 
Het was een braaf beest dat links en rechts wat snuffelde. Toch liep hij 
even verderop de schapen te jennen die de dijk aan het afgrazen 
waren. 
 
"Wat hebt u een mooie hond, mijnheer." riep Hilde bewonderend uit. 
"Bijlange niet," zei de man haast verontwaardigd "ik heb helemaal geen 
hond. Als ik hier kom oefenen, loopt hij gegarandeerd achter me aan. Ik 
kan hem maar niet afgeschud krijgen.”  
 
Toen ik even later rechts door mijn wimpers tuurde, kreeg ik haast een 
rolberoerte. Het dier onderwierp enkele opkomende fietsers aan een 
scherpe elandtest. Handig slalommend slaagden ze er beiden in de 
viervoeter te ontwijken. Kwispelstaartend kwam hij hen 
achternagelopen, want het smaakte blijkbaar naar nog.  
 
De man die het ook gezien had, draaide zich om om de woedende 
blikken van de fietsers te ontwijken.  
"Zwijg ervan" zuchtte hij "vorige week was het nog veel erger. Ik liep in 
de richting Wichelen en even voorbij de bocht komen twee helemaal 
bemodderde fietsers de helling opgekropen. Vloekend en sakkerend 
dat het niet mooi meer was.”  
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"Hebt u zich pijn gedaan?" vroeg ik beleefd als ik opgevoed ben”. 
“Wat?" riep de grootste, "mijnheer komt nog met ons lachen ook.” 
"Enfin, ik heb weer het hele refrein moeten aframmelen, van: niet van 
mij en niet weten van wie.”  
 
"Maar eigenlijk klopt dit laatste ook niet helemaal. Het beest heeft 
namelijk geen baasje meer.  
Hier een beetje verder staat een boerderij en de boer is daar vorig jaar 
gestorven.  De hond is blijven leven. En nu dacht ik al dat ik het 
gevonden had.  
 
Haast op de tippen van mijn tenen sloop ik onlangs voorbij de bouwval. 
Bijna was ik voorbij en ik dacht al dat ik ontsnapt was. Maar nee hoor, 
daar was mijn schaduw weer. Hij liep weer achter me aan. Ik heb nog 
geprobeerd hem af te schudden. Maar als je daarmee begint, ken je het 
einde van je ellende niet. Hij loopt gewoon veel vlugger en dan denkt hij 
nog dat het om te spelen is ook.”  
 
Gisteren was het ergste tot nu toe.  
Ik was van de dijk afgelopen en had een zijstraat genomen, natuurlijk 
met dat vervelende beest achter me aan. En daar stond toch een 
politiewagen zeker. Een agent vroeg mij : "Mijnheer u hebt toch wel een 
plastic zakje mee zeker ?"  Ik viel uit de lucht. “Ik? Een plastic zakje?   
 
Waarvoor, mijnheer ?" vroeg ik. "Voor de eventuele hondendrollen, 
natuurlijk." antwoordde hij. En weer begon het verhaal. Ik denk er 
ernstig over na met een bord om mijn hals te lopen waarop staat :  
"IK HAAT HONDEN”.  
 
De viervoeter scheen het zo niet te hebben begrepen, want reikhalzend 
zat hij met smachtende, vochtige ogen te wachten op de start.   
 
Zonder nog iets te zeggen, liep de man weg en riep : "Kom, stuk 
ellende, kom, want jou geraak ik toch nooit meer kwijt" en hij verdween 
richting Dendermonde. 
 
       

André Werelds 
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                                       IMSO vzw 
 

 

Sinds begin dit jaar is I.M.S.O. terug actief op facebook via de link 

 

https://www.facebook.com/IMSO-vzw-

109993103821947/?modal=admin_todo_tour 

 

Onze oude pagina verdwijnt            De nieuw pagina is: 

                          
 

Vindt ons leuk en like direct onze nieuwe pagina; dit geldt ook voor vrienden 

van onze oude pagina en U verneemt de laatste nieuwsjes van I.M.S.O.  

 

Neem een kijkje en zie hoe je al eerste geïnformeerd bent en wat dit jaar al 

verschenen is ! 

Vertel het verder ! 

 

Indien meer info nodig, stuur een mailtje naar Jessy.Ribus@telenet.be. Zij heeft 

deze functie van Jean-Marie overgenomen. 
 

 

 

 

 

Ken je de Nieuwsbrief van de vzw “Onafhankelijk Leven”  ? 
 

Je vindt er veel interessante informatie in verband met uw handicap.  

Zo vindt je er alle informatie over ‘het persoonlijke assistentiebudget (PAB) 

en het persoonlijk budget (PVB)’ naast informatie als ‘Nieuwe bedragen 

onbelast bijklussen’ of ‘Nieuwe regels zorgcontinuiteit’. 

 

Deze informatie vindt je via Google : “Nieuwsbrief Onafhankelijk Leven”.  

U kan u er ook inschrijven om geregeld informatie te ontvangen via e-mail. 
 

 

https://www.facebook.com/IMSO-vzw-109993103821947/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/IMSO-vzw-109993103821947/?modal=admin_todo_tour
mailto:Jessy.Ribus@telenet.be
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TEKST VAN MW FABIENNE DEREGNAUCOURT  

OVER COMMUNICATIE (2004) 

 

 Goedendag ! Mijn naam is Fabienne Deregaucourt. Dokters hebben bij mij MS 

vastgesteld in 1982. Ik was toen nog maar 21 jaar oud. Ik beb mijn hogere studies 

stopgezet en ben getrouwd met Jan die ik al enkele jaren kende, en we hebben twee 

kinderen gekregen: Alexander, bijna 14 jaar en Bérengère, bijna 13 jaar. Sinds enkele 

jaren woon ik met mijn familie in een huis buiten de stad, in en ADL-Centrum 

(Aanpassing Dagelijks Leven). Een draadloos oproepsysteem laat mij toe om hulp te 

vragen aan een ADL-assistant van het centrum 24 uur op 24, 7 dagen op 7, om 

bijvoorbeeld uit het bed te kunnen gaan, om mijn haar te laten wassen, mij eten te 

geven, mijn medicatie voor te bereiden, telefoneren. Wij beschouwen dit systeem van 

wonen als een geschenk uit de hemel. Ik ben verlamd aan armen en benen en mijn 

heel kleine longcapaciteit (350 cc) maakt mijn stem praktisch onverstaanbaar. Met de 

steeds evoluerende handicap werd de belasting voor mijn echtgenoot en kinderen te 

groot en ieder had de indruk te verdrinken. Mij man kon het huis niet langer dan een 

anderhalf uur verlaten en het woog mij steeds verder door om hem hulp te vragen op 

momenten dat hij zelf bezig was: Ik haalde hem uit zijn werk, onderbrak het huiswerk 

van de kinderen, de voorbereidingen van de maaltijden…  

 

Communicatie met de ADL-assistenten, de artsen of de personen die mij 

probleemloos helpen  

Met de ADL-hulp is het geluk in huis terug gekomen. Mijn echtgenoot en mijn 

kinderen hebben nu meer vrijheid. IMSO 2010/04 8 De assistenten van het centrum 

kennen mijn handicap, kunnen mij probleemloos helpen. Hetzelfde geldt voor het 

verplegend personeel (thuisverpleegster van wit-gele kruis) en de familiale hulp 

(familiehulp). Zij weten dat zij om mij te helpen spreken een groeiende druk op mijn 

borstkas of buik moeten geven. Zo moet ik niet steeds alles meermaals herhalen wat 

mij enorm moe maakt. Met hen voel ik mij veilig en ben ik niet meer schuw om niet 

verstaanbaar te zijn of zonder spreekrecht te komen.  



 

IMSO 2020/2 21  

 

Communicatie met onbekenden  

Een onbekende kan mij niet helpen zonder ingewijd te zijn, maar omdat ik niet met 

die onbekende kan spreken zonder hulp word ik waarschijlijk beschouwd als een 

bizar mens omdat ik zelden iets zeg. Daarom rij ik snel met mijn elektronische 

rolstoel met kinbesturing…waarvoor is het nodig te stoppen? Wat zou ik kunnen 

zeggen? Ik kan zelfs niet uitleggen hoe ze mij kunnen helpen om te kunnen spreken. 

Ik ben dikwijls onderworpen aan wat de anderen zeggen of denken over mij of nog 

erger, als anderen in mijn plaats handelen, wat goed zou zijn voor mij, zonder mijn 

mening te vragen. Het is voor mij onmogelijk om recht op de man af te antwoorden 

en soms mis ik deze mogelijkheid heel erg. Wanneer ik mij in een plaats bevind met 

veel volk, sluit het achtergrondlawaai mij in een geluidskooi die mij helemaal 

afzondert. Ik beb dan moeilijkheden om mij te concentreren om te slikken bij het 

eten. Ik kan dan ook geen hulp meer vragen… soms is er paniek. Maar dit belet niet 

dat ik beleefd blijf, mijn eigen karakter respecteer. Ik blijf altijd goedendag zeggen en 

glimlach veel, als is het om aan te tonen dat ik mijn “gesprekspartner” gezien heb. Ik 

zou niet wensen dat mijn stilzwijgen zou overkomen als onverschilligheid tegenover 

anderen. Mijn gedrag en mijn stilzwijgen hebben waarschijnlik velen doen denken dat 

ik veranderd ben. Dat brengt mij nog meer in afzondering. Ik ontwikkel daardoor een 

gevoel van in het isolement te geraken en dit kan nog alleen maar erger worden met 

de tijd. Dit problem kan niet opgelost worden, noch op eigen initiatief, noch door dat 

van anderen.  

 

Communicatie met mijn kinderen  

Onze kinnderen verstaan mij zonder moeite. Hun liplezen is perfect en ze kennen 

mijn noden door naar mijn gelaatstrekken te kijken. Indien er een probleem overblijft, 

kan mijn echtgenoot een zegsman zijn, soms zijn het de kinderen die de nodige 

vertaling aan hem doen, met wat ik bedoel. IMSO 2010/04 9 Gelukkig, mijn handicap 

is nooit een excuus geweest voor hen, om niet te doen wat ik wens door te drukken in 

de opvoeding. Daar tegenover zijn, spijtig genoeg, de intieme momenten te zeldzaam. 
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De samengenomen maaltijden zouden zo’n gezellige momenten kunnen zijn, maar 

omdat ik een zodanig groot slikprobleem heb, moet ik mijn aandacht houden bij het 

eten en mij niet laten afleiden door de conversatie. Voor de intieme momenten moet 

het stil zijn in huis. Deze veel te zeldzame momenten zijn intens en met veel vreugde 

beleefd. Als anecdote: Mijn man vraagt eens aan tafel : “Wie is de baas in huis?” Het 

antwoord van onze Alexander was: “Wanneer mama thuis is of niet?”  

Communicatie met mijn echtgenoot  

Jan , mijn echtgenoot, is de enige persoon die mij in alles kan helpen en die alle hulp 

kan overnemen: ADL-dienst, familiehulp, verpelgende verzorging. Hij is de enige die 

mij tot in de auto draagt voor een wandeling, die mij meeneemt voor boodschappen, 

naar de kapster, op bezoek. Hij is de enige die mij de nodige verzorging kan 

toedienen, in een hotel of in een bos op een veldbed… Door mijn altijd maar 

moeilijkere spraakmogelijkheden is Jan mijn enige tussenpersoon, vooral in nieuwe 

situaties. Maar wie blijft er dan nog over indien mijn man en ik verschillende 

belangen of een meningsverschil hebben? In dit geval, ben ik verplicht te wachten tot 

dat hij wil of tijd heeft om naar mijn argumenten te luisteren. Weer opnieuw moet ik 

geduld oefenen want zonder zijn hulp kan ik niet verder. Op dezelfde wijze kan ik 

moeilijk mijn ontevredenheid uiten wanneer hij niet correct genoeg mijn ideeën of 

opvattingen overbrengt aan derden. Soms, tijdens een hospitalisatie, is er gelegenheid 

om met een nachtverpeleegster een brief naar hem te schrijven.  

 

Communicatie met technische middelen  

IMSO 2010/04 10 Al goed, thuis zijn we zeer goed uitgerust. Ik beschik over 

omgevingstoestellen die mij toelaten met infraroodstralen de televisie, de verlichtig, 

de voordeur of de stereo te besturen. Ik heb een goed uitgeruste en aangepaste 

computer die mij toelaat te communiceren (ook via internet), muziek te beluisteren, 

foto’s te schikken en een video te bekijken. Ik houd bestanden bij over het verloop 

van mijn ziekte en schrijf anecdotes en deugnietrijen over de kinderen.  
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Vroeger mam ik graag foto’s. vandaag schilder ik op zijde tijdens mijn therapieën in 

de MS-kliniek van Melsbroek. Ik kan mijn creativiteit op die manier ook uitdrukken 

tijdens de ergotherapiebehandelingen.  

 

Conclusie  

Mijn communicatie probleem is een van mijn grootste bezorgdheden geworden. Ze 

overschrijdt alle andere handicaps veroorzaakt door mijn MS. Ik heb enkele jaren een 

micrifoon gebruikt met een versterker voor mijn stem. Daar heb ik nuttig gebruik van 

gemaakt, maar ik weet niet of er vandaag nog apparaten bestaan die mijn 

spreekhandicap kunnen overbruggen. Ik heb soms het gevoel alleen te staan voor de 

bron van mijn problemen. Het is aan mij om mij aan te passen aan de verschillende 

situaties waarmee ik in confrontatie kom : frustratie, wachten ,onmacht, irritatie…. 

Dat is mijn dagelijks lot. En wanneer ik het niet gedaan krijg om mij te laten verstaan, 

moet ik wenen van verdriet; al goed dat dit dan toch nog een mogelijkheid is om mijn 

gevoelens uit te drukken. Maar dat wenen brengt ongemakkelijkheid en verbazing bij 

mijn tegenspreekers die dan antwoorden “Maar we doen ons best!” Maar omdat ik 

nog altijd niet kan spreken, dus antwoorden, voel ik weer frustratie, altijd opnieuw. 

Dikwijls, door mijn verplichte zwijgen, voel ik mij uitgesloten van een conversatie, 

voel ik mij asociaal, alleen. Door mijn verplicht zwijgen denk ik de indruk te geven 

van onverschillig over te komen en anderen uit te sluiten uit mijn leven, maar niets is 

minder waar.  

 

Ik ben overtuigd dat een betere informatie over ontwikkelde oplossingen beter door 

andere patiënten verspreid zou moeten worden. Ieder, op zijn eigen manier, lost zijn 

eigen probleepjes op, in zijn eigen omgeving. Ik denk dat er spijtig genoeg op deze 

wijze van werken veel uitstekende mogelijkheden, verpakt blijven. Kartonnen dozen 

vol ongebruikte oplossingen.                           

 

Fabienne. 
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Ja, deze verrassing is heerlijk en aangrijpend voor ons allen. Een Italiaanse 

tenor zingt het beroemde aria Nessum Dorma van Puccini. 

Cette surprise est magnifique et émouvante. Un tenor italien chante le 

célèbre air de Nessum Dorma de Puccini 

Que-Cest-Beau!.mp4
 

_____________________________________________________________________ 
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                                                Hallo iedereen, 

  
Hierbij de aangepaste (feest)kalender die gewijzigd is in samenspraak met 
betrokkenen. 
Het wordt inderdaad een pover jaar zonder hoogstwaarschijnlijk wat dan 
ook, buiten onze algemene vergadering….! 
Mvg 
 
JM 
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OCTOBER - OCTOBRE  NOVEMBER - NOVEMBRE 

BROUKMANS  Elise  LANDEN  BAL Hendrik   BOOM 
BROUNS Philippe KAPELLE o/d BOS  BROUWERS Hilde  KAPELLE O/D BOS 
BRUSSELMANS Veerle VILVOORDE  CAMPO Freya ANTWERPEN 
CASTEELS  Karina TREMELO  DE BRUYN Kathleen VOORDE 
COUCKE Jenny STEENOKKERZEEL  DE RYDT Michel VILVOORDE 
DE PRIL Annick  BRASMENIL  EUGENE Bernard AFFLIGEM 
DE RON Cynthia NIEUWPOORT  FITZGERALD Desmond BRUXELLES 
DERAET  Sabrina BUGGENHOUT  KENES Philippe ATTENRODE 
DIERCKX Imelda  TESSENDERLOO  KRAGHMANN Fanny VOLLEZELE 
JANSSENS Daniël OVERIJSE  LAMBRECHTS Jeaninne KEERBERGEN 
KERKHOFS Martine PUURS  LANGHENDRIES Veronique    SCHILDE 
MOSCA Maria  MECHELEN-A/D-MAAS  LEBOEUF Laurent ANTWERPEN 
NEUKERMANS A.  LAARNE  MERCI Albert WILSELE 
PREAUX Judith JETTE  MERCKX Jaak GRIMBERGEN 
RABAEY Nancy BUKEN  MOULIN Anne DIEGEM 
THIERENS Franky BORNEM  NAPOLI Ruggero LODELINSART 
VAN HOOF Maria  ST-KATELIJNE-WAVER  PEETERS Annicq TESSENDERLO 
VAN WOENSEL Monique MERKSEM  (Antw.)  ROOSEN Alfons LUMMEN 
VANHAMME Georgette BRUSSEL  SCHENAERTS Annie   KRAAINEM 
WAUTERS Ludo ZOERSEL  SCHOPF Katharina LEUVEN 
WEETS Philippe STEENOKKERZEEL  SEYSSENS Kristin OVERPELT 
   SOUFELLOU Saad BRUXELLES 
   VAN BULCK Joanna   NIEUWPOORT 
   VAN HAEGHT Marc AFFLIGEM 
   VAN HERCK Gabriella LIER 
   VAN LAERE Yvan KEERBERGEN 
   VEREECKEN Vicky MERKSEM 
     

     

     

     
 

 
 
 
 
 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 
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Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand van uw 
verjaardag, gelieve dan uw adres, geboortedatum en uw e-mail mede te delen 
aan ons secretariaat : info@imso.be. 

 
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, votre adresse et votre e-mail à notre secrétariat : info@imso.be 

 
 

DECEMBER - DECEMBRE 
BRESSELEERS Ria OLEN 
CELEN Marc AARSCHOT 
CHARELS Marcella  HEVERLEE 
DE BUYST Marcelle  BRUXELLES 
DE GRAEF Stefanie VILVOORDE 
DE KINDER Marie Louise  BIJGAARDEN 
DE MEESTER Bruno ANTWERPEN  2 
DE SITTER  Christel BERLARE 
DE STERCKE  Tinne BERCHEM 
DE WINNE Eddy ST.KATELIJNE WAVER 
DEBEFVE Nicole ZAVENTEM 
DEHOUWER F  LEDE 
DERONDE  Marie Jose TERVUREN 
DOBAI  Kathy GLABBEEK 
DURENNE Bruno LAEKEN 
GEERAERTS Rosa KAGGEVINNE 
HENNEBEL Colette  MELIN 
JACQUES Marleen HALLE 
KEMPENEERS Christel STEENOKKERZEEL 
KETS Anne   OPWIJK 
LAEVERS  Natalie HAACHT 
POELMANS Jos HAASRODE 
RIGAUX Katleen    ELLEZELLES 
RIJDAMS ROGER MELSBROEK 
SCHREY Josiane BONHEIDEN 
STEELS Simonne   ZELE 
VAN DEN BERGH Maria  TIELT 
VAN LAERE Sonja NIEL 
VAN NIMMEN Kristine  BORNEM 
VANDERHAEGEN  Hilda TREMELO - BAAL 
VANHAMEL Nadia ANTWERPEN 
VERHAEGEN P.  BOOISCHOT 
VERHOEVEN Patricia MECHELEN 
WUYTACK Noëlla  P/A   Avalon BUGGENHOUT 

mailto:info@imso.be
mailto:info@imso.be
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Nouvelles du Conseil d’Administration 

 
 

La pandémie du Coronavirus a apporté des difficultés en grand nombre pour chacun 
d’entre nous, à commencer pour les personnes souffrant de SEP ou d’une maladie 
neurologique apparentée qui doivent subir une quarantaine dans un strict isolement, 
dans un hôpital. Mais aussi les patients ambulatoires qui ne peuvent plus non plus 
poursuivre leur réadaptation à l’hôpital. 
 
Nous connaissons tous les répercussions du confinement et des mesures imposées 
qui doivent être suivies strictement. Heureusement, à Melsbroek ils disposent de 
l’accompagnement psycho-social et pastoral, à côté des soins infirmiers et médicaux. 
Un soutien musical également a été prévu pour eux et les soignants. 
 
Mais, même pour la plupart des gens, la pandémie du Coronavirus provoque un 
isolement qu’on n’a jamais connu avant, et qui dure depuis 5 mois. Pour notre 
association, il est difficile également d’aider nos membres et d’organiser beaucoup 
d’activités et d’interventions alors que les portes de l’hôpital nous sont fermées. C’est 
ainsi que sont tombés à l’eau (sans jeu de mots, NdTr) le marathon annuel de 
natation Swimmarathon, que furent suspendues les actions gaufres et spaghetti, la 
distribution des cadeaux pour la fête des mères et des pères, le buffet froid, la sortie 
annuelle, devenus impossibles. 
 
Notre assemblée générale, normalement prévue pour le 3/06/2020 se déroula 
exceptionnellement le 25/08/2020, avec masque et distance mutuelle de 1,5 m.  A ce 
sujet vous trouverez plus d’informations dans ce numéro. Très exceptionnellement, 
nous dûmes nous limiter à 10 personnes. Nous avons également reçu la démission de 
deux des membres du conseil, à cause de problèmes de santé et de surmenage. Tous 
deux s’étaient impliqués avec conviction et déplorent la nécessité de leur décision. 
Notre conseil les a remerciés pour leur zèle de tant d’années et pour leur 
enthousiasme. Il fut alors décidé de regarder autour de nous pour chercher de 
nouvelles personnes expérimentées et bénévoles, car elles existent encore. 
 
Les administrateurs sont, pour les 3 prochaines années : Nelly Coopman, présidente, 
Brigitte Delbroek, Annemie Ytebroeck, Ann Veys, Steve Francken, Luc De Donder, 
Daniël Van Wilderode, Yvon Leroy et le docteur Ketelaer. 
 
 
                                       Le Conseil d’Administration. 
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iNTERVENTIONS     -10.558,99 

 Fonds de soutien  -1.818,00  

 Frais de transport  -5 552,37  

 Entretien des chaises roulantes  0,00  

 Médicaments  -3.188,62  

 Support logistique au Centre National  0,00  

     

     

     

FÊTES     -3.831,93 

 Pâques  -2.097,60  

 Fêtes des Pères et fête des Mères  -385,00  

 Noël et Nouvel An   -1.349,33  

     

     

     

ACTIVITES ET VOYAGES     -12.948,24 

 Visites des Patients au Shopping  -4.422,72  

 Activités diverses des patients  -6.014,05  

 Excursion de Septembre   -2.511,47  

     

     

     

DETAILS DES DEPENSES DIVERSES     -9.000,40 

 Frais de téléphone  0,00  

 Frais postaux  -407,82  

 Frais de bureaux et imprimés  -186,34  

 Frais de la Revue “Amicalement Vôtre »  -3.920,02  

 Cadeaux et fleurs  0,00  

 Petit matériel  -517,69  

 Assurances  -486,37  

 Frais bancaires  -586,02  

 Taxes de patrimoine et publication -4,93  

 Frais d’internet, cybercafé & ICT  -1.881,56  

 Achat de Polo’s avec impression IMSO          -1.009,65  

     

     

HOTEL SANDESHOVED POUR PATIENTS     -179,21 

 Frais totaux  -16.168,24  

 Don Rotary Club Zaventem  10.500,00  

 Contribution des Patients  5.115,00  

 Achat matériell Sandeshoved  -9.625,97  

 Don Euroclear       10.000,00  
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DETAILS DES FESTIVITES ET ACTIVITES                                    10.912,27 

 

SOUPER AUX MOULES 

Frais  

Recettes                                                                                                              0,00 

 

BARBEQUE 

Frais  

Recettes                                                                                                              0,00 

 

BUFFET FROID 

Frais                                                         -2.041,69 

Recettes                                                       160,00 

Don Taxi Hendriks                                        1.500,00                                      -381,69 

 

SWIMMARATHON SWIMSO 

Frais                                                           -270,00 

Dons sans attestation fiscale                         4.238,96 

Dons avec attestation fiscale                         7.325,00                                   11.293,96 

 

 

DETAILS DES RECETTES, COTISATIONS ET DONS                            40.034,13   

 

COTISATIONS                                             nombre 

Membres patients (20,00 eur)                             329     4.940,00 

Membres Familles (30,00 eur)                               44        885,00 

Membres de soutien (50,00 eur)                             6        300,00 

                                                                       380                                         6.125,00 

 

 

DONS SANS ATTESTATION FISCALE 

Dons divers sans attestation fiscale                              628,13 

Cotisations magazine “Amicalement Vôtre”                 3.750,00 

Festin Spaghetti                                                       8.250,00                                           

Vente Gaufres                                                          5.240,00 

Festin Gril                                                                3.600,00 

Marché aux puces                                                     2.900,00 

15° Wing – Réception Nouvel An                                2.500,00 
Atletiekclub Music for Life                                          1.476,00 
                                                                                                                   28.344,13 

 

DONS AVEC ATTESTATIONS FISCALE 
Dons divers avec attestation fiscale                             5.565,00 
                                                                                                                     5.565,00 
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DETAILS RECETTES FINANCIERS   32,91 

     

 Comptes courants  0,00  

 Comptes épargne  32,91  

     

     

DETAILS RECETTES DIVERSES   200,00 

     

 Vente polo's, pins, t-shirts, …  95,00  

 Participation matériel médical  0,00  

 Recettes activités diverses  105,00  
 

 

RESUME DES RESULTATS AU 31/12/2019 
        

        

FRAIS         -36.518,77  

        

 Interventions  -10.558,99 29%   

        

 Fêtes   -3.831,93 10%   

        

 Activités et voyages  -12.948,24 35%   

        

 Frais divers  -9.000,40 25%   

        

 Hotel Sandeshoved   -179,21 0%   

        

        

RECETTES         51.179,31  
        

        

 Festivités et activités 10.912,27 21%   

        

 Cotisations et dons  40.034,13 78%   

        

 Recettes financières  32,91 0%   

        

 Recettes diverses  200,00 0%   

        
 

   SOLDE POSITIF EXERCICE 2019 :                           14.660,54 
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                 I.M.S.O. vzw – Melsbroek 

              
  INTERNATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS ORGANISATION  

     PATIENTS – FAMILLES et AMIS - PATIËNTEN – FAMILIE en VRIENDEN 

 

 

 

 

Rapport de  l’ASSEMBLEE GENERALE du 25/08/2020. 

 

 

Présents : Nelly COOPMAN, Brigitte DELBROEK, Arlette DEWIT, Luc DE DONDER, Daniel 

VAN WILDERODE, Jean-Marie POELS, Steve FRANCKEN, Micheline RIBUS-JANSSENS, 

en Dr. KETELAER. 

Excusés : Annemie YTEBROECK, Yvon LEROY, Jessy RIBUS, en Ann VEYS. 

 
1. Souhaits de bienvenue 

Nelly, notre présidente, remercie chacun de sa présence. 

2. Approbation du rapport de la réunion du conseil d’administration du 
12/06/2019 
Pas de remarques. 
 
3. Rapport financier 2019 
Steve, notre trésorier, commente les résultats, le bilan, et donne des 
explications. Après les années difficiles de 2017 et 2018, nous avons pu 
terminer en 2019 avec un solde positif de 14.660,54 €. 
Alors qu’en 2017 et 2018 les dépenses montèrent jusqu’à : - 69.428,94 € en 
2017 et – 67.918,93 € en 2018, on a pu en 2019 les réduire à – 36.518,77 €. 
 
En même temps nos rentrées de 34.833,29 € en 2017 et de 46.035,21 € en 
2018 atteignirent 51.179,31 € en 2019. Comme Steve l’avait prédit l’année 
d’avant, 2019 se termina sans solde négatif.  
 
Quelques économies, comme la suppression du service d’entretien et de 
nettoyage des chaises roulantes, du remboursement des frais d’aide familiale 
ont amené cette amélioration. Les autres activités, comme des jours de fête, 
des activités et voyages restèrent comparables à celles des années 
antérieures. 
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En ce qui concerne les rentrées des festivités et organisations, celle du 
Swimmarathon est restée pareille, mais les rentrées venant des cotisations 
des membres et des dons ont été augmentées de 8.010,42 €, grâce aux dons 
de nos sponsors annuels comme la firme Hendricks, le Rotary Zaventhem, le 
15ème wing et d’autres, à côté de l’instauration de nouvelles activités comme le 
festin spaghetti, la vente de gaufres, le festin de grillades, la brocante… 
 
4. Aperçu des autres activités 
 
4.1. Sandeshoved 
Nelly, qui organise le « séjour à la mer » avec l’hôtel Sandeshoved, nous met 
au courant de la situation actuelle. Les nuitées, en 2018 étaient de 155, et en 
2019 de 170.  
Les visiteurs sont encore toujours enthousiastes pour cette formule et peuvent 
profiter pleinement du nouvel ameublement, offert par EUROCLEAR. Marc, du 
Rotary Zaventem, nous a promis de continuer à soutenir notre association. 
 
4.2. : le marathon de natation SWIMSO 
Luc nous fait savoir qu’en 2019, les rentrées nettes du SWIMSO ont rapporté 
le même montant qu’en 2018, soit 11.179,29 €. Le SWIMSO suivant, qui avait 
été programmé pour le dimanche 15 mars 2020, n’a pas pu avoir lieu, hélas, à 
cause de la pandémie du Coronavirus.  
 
4.3. : Médications, transports et interventions 
Dans un souci d’épargne, les débours pour les médications ont été fortement 
revus à la baisse. 
Les frais de transport des patients en traitement ambulatoire atteignaient pour 
certains patients des montants importants, suite à un emploi fréquent, d’où 
l’instauration d’un budget trimestriel maximal. Nelly va dorénavant limiter 
l’intervention transport à une fois par semaine. 
 
4.4. : Sortie Lunch Garden/shopping/cinéma 
Bien que les sorties aient été limitées à 1 par mois, les frais des sorties sont 
restés à peu près les mêmes que l’an dernier. 
 
4.5. : Excursions, fêtes et sortie annuelle 
En ce qui concerne la sortie annuelle : Nelly raconte que la sortie à Mondo 
Verde s’est bien passée sur le plan organisationnel. L’accueil, les repas et les 
installations étaient parfaits. Un jour plein de joie pour tous les patients et 
accompagnants. 60 personnes au total. 
 
En ce qui concerne les fêtes : Comme l’année précédente, tous les patients 
hospitalisés et externes ont été fêtés, non seulement à la Noël et à Pâques, 
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mais aussi pour les fêtes des pères et celle des mères. En 2019, le buffet froid 
annuel destiné aux patients et à leur partenaire accueillit 73 personnes. 
 
En ce qui concerne les autres activités, Nelly remercie la famille Ribus-
Janssens pour l’organisation de la vente de gaufres du 9 novembre, et pour 
celle du Spaghettiavond (soirée spaghetti), à Melsbroek. 
 
4.6. : Revue et site web 
Pour la revue, 4 parutions par an sont encore prévues, mais, dans un but 
d’épargne, uniquement sur notre nouveau site web.  
A la demande de nos membres, le calendrier de table continuera à être 
imprimé.  
 
On demande encore toujours la participation des patients, des familles et des 
bénévoles pour rédiger des articles sur leurs expériences dans notre revue, et 
pour y placer des annonces. 
Le nouveau site web a été annoncé à tous les membres. Les premières 
réactions sont très positives. 
 
5. Prévisions 2020-2021 
Il a été décidé d’établir un calendrier provisoire pour 2021. Notre prochaine 
assemblée générale a été programmée, pour autant que le Coronavirus le 
permette, pour juin 2021. En ce qui concerne le Swimmarathon, Luc propose 
de le prévoir pour septembre 2021.  
 
Les autres activités, le festin aux poulets, le buffet froid, les cadeaux de 
Pâques, la fête des pères, celle des mères, l’excursion annuelle, dépendront 
des règles concernant le Coronavirus. 
 
6. Elections   
Furent candidats pour la période 2020 à 2023 : Nelly, Brigitte, Annemie, Ann, 
Daniel, Luc, Steve, Yvon, et le docteur Ketelaer. Les candidats membres du 
conseil ont tous été élus. Donnèrent leur démission pour cause de maladie ou 
de surcharge : Arlette et Jean-Marie.  
 
Nelly et tous les membres les remercièrent tous deux pour leur implication très 
appréciée. 
 
7. Quittance aux membres du conseil 
A l’unanimité, quittance fut accordée à tous les membres du conseil. 
 
Etabli par le docteur Ketelaer et approuvé par Nelly Coopman, présidente. 
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TEXTE de Madame FABIENNE DEREGAUCOURT au sujet des 

DIFFICULTÉS DE COMMUNICATION DES PATIENTS 

 

 

Je ne puis que vous conseiller, cher lecteur, de lire attentivement le texte qui va suivre, 

et que vous pourrez également retrouver sur la toile, à la rubrique : 

www.imso.be/magazine/2004/2004%2002.pdf Il a été écrit par une personne durement 

frappée par la sclérose en plaques et par ses conséquences, dont l’une d’elles a pris une 

place très importante, dans son cas : la difficulté de communication.  

 

« Bonjour, je m’appelle Fabienne Deregnaucourt. Des médecins m’ont fait le 

diagnostic de la sclérose en plaques (SEP) au mois de mai 1982. C’est donc atteinte de 

cette maladie que j’ai arrêté mes études supérieures, que je me suis mariée avec Jan, 

que je connaissais depuis quelques années et que nous avons eu deux enfants : Un fils 

Alexander aujourd’hui âgé de 13 ans et une fille, Bérengère aujourd’hui 12 ans.  

Depuis quelques années nous habitons une maison, à la campagne, dans un centre AVJ 

(Aide à la Vie Journalière), de l’ASBL « Hove te Donc », à Maldegem. Le centre 

comprend 12 maisons individuelles avec un petit jardin, à moins de 20 km de Bruges 

et Knokke. À ces 12 maisons est rattachée une 13ème maison qui est le centre AVJ 

proprement dit. Chacun des 12 locataires loue sa maison, et y habite avec sa famille de 

façon autonome, où la vie privée est respectée. Un système d’appel sans fil permet à 

chacun des patients de pouvoir demander de l’aide à un assistant du centre AVJ 

24h/24, 7 jours/7. Cette aide peut être très variable d’une maison à l’autre, car adaptée 

aux besoins du handicap : On nous aide à sortir du lit, nous laver les cheveux, couper 

les ongles, donner à manger, préparer les médicaments, mettre en route les appareils 

électroménagers, téléphoner…  

 

Nous prenons ce système d’habitation comme un cadeau tombé du ciel. L’évolution du 

handicap en 21 ans m’a rendue tétraplégique et avec faible capacité pulmonaire de 350 

cc (centimètres cube), je suis pratiquement sans voix audible.  
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IMSO 2010/04 30 Je dépends essentiellement de l’aide d’autrui et il devenait pesant de 

toujours solliciter mon mari et mes enfants. Le handicap évoluant, la charge de mon 

handicap sur mon mari et mes enfants devenait trop importante et chacun avait 

l’impression de se noyer. Mon mari ne pouvait plus quitter la maison plus d’une heure 

et demie et il me pesait toujours de lui demander de l’aide lorsqu’il était lui-même 

occupé, de la sortir de son travail, d’interrompre les devoirs des enfants, la préparation 

des repas…  

 

Communication avec les AVJ, les thérapeutes ou des personnes qui savent m’aider. 

Avec cette aide AVJ, le bonheur est revenu dans la maison. Mon mari et les enfants o 

retrouvé plus de liberté et les assistants de l’AVJ, connaissant bien mon handicap, 

savent bien m’aider sans difficulté. Les personnes de Melsbroek, familiales savent que 

pour m’aider il faut appuyer sur ma cage thoracique ou le ven Ceci me permet de 

mieux parler et donc de ne pas devoir répéter plusieurs fois une mêm phrase, ce qui me 

fatiguait énormément. Auprès d’eux, je me sens en sécurité, je ne crains plus d’être 

incomprise ou privée de parole.  

 

Communication avec des inconnus  

Un inconnu ne sait pas m’aider sans être initié. Comme les inconnus ne savent pas 

m’aider cultés sur le plan relationnel car je ne peux ave, ce que l’on peut penser pour 

mon bien, à ma place. iquement ne ole. J’ai alors des difficultés à absolument pas 

communiquer sans aide et donc pas me faire aider puisqu’il n’y a pas de 

communication.  

Je finis parfois dans un isolement total. Je suis souvent à la merci de ce que pensent les 

autres, ou plus gr Il m’est impossible par exemple de répondre du tac au tac, et parfois 

j’en ai bien envie. Je passe sûrement et souvent pour quelqu’un de bizarre car je ne 

parle prat jamais. Alors avec ma chaise électrique et une commande au menton, je 

roule vite pour pas devoir m’arrêter. À quoi bon m’arrêter, pour dire quoi ? Je ne sais 

même pas faire comprendre comment m’aider pour pouvoir parler. Rien que de me 

trouver dans une pièce avec beaucoup de monde et donc du brouhaha me gêne.  
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Le bruit de fond me met dans une cage phonique, qui m’isole. J’ai alors des difficultés 

à me concentrer pour bien avaler enmangeant, je ne peut plus demandervde l’aide… 

Parfois c’est la panique. Cela ne m’empêche pas de rester polie et de respecter mon 

caractère. Je dis toujours bonjour et je souris beaucoup, ne fusse que pour bien montrer 

que j’ai vu mon interlocuteur. Je ne voudrais pas que mon mutisme passe pour de 

l’indifférence. Mais souvent je me sens seule dû au fait de ma difficulté à 

communiquer. Mon attitude qui pourrait passer pour de l’indifférence a sûrement fait 

penser à beaucoup de personnes que mon caractère a changé. Ce qui pousse les gens à 

m’isoler à nouveau un peu plus. J’en développe un sentiment de solitude qui ne peut 

que s’accentuer avec le temps, car le problème n’est pas soluble, ni par moi, ni par 

personne d’autre d’ailleurs. Mais ne dit-on pas que la parole est d’argent, alors que le 

silence est d’or ?  

 

Communication avec mes enfants  

Nos enfants me comprennent bien sans difficulté car ils sont nés alors que ma maladie 

existait déjà.  

Ce n’est pas toujours facile d’élever deux enfants qui préfèrent regarder la télé ou 

jouer sur l’ordinateur au lieu de faire leurs devoirs. Il faut parfois mettre les limites 

dont ils ont besoin. Heu handicap et autorité. Par contre les moments de confidences 

sont trop peu nombreux. Les repas pris ensemble pourraient l’être, mais comme j’ai de 

grands problèmes de déglutit je dois consacrer mon attention à avaler et ne peux donc 

pas trop me laisser distraire par les conversations. Pour les moments de confidences, il 

faut qu’il y ait le silence dans la maison, que le calme y soit revenu. Mais ces moments 

trop rares sont intenses et pleins de bonheur.  

Pour les réponses dont mes enfants ont besoin rapidement, ils vont toujours voir mon 

mari ou un autre adulte. 

 

Car il est pour moi impossible de créer une atmosphère propice aux confidences ou 

aux discussions. Une anecdote : Mon mari demande un jour à table : « C’est qui le 
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chef à la maison ? » Et la réponse de notre Alexander était : « Quand maman est là ou 

quand elle n’est pas là ? »  

 

Communication avec mon mari  

Actuellement, Jan, mon mari, est devenu la seule personne capable de faire tout à lui to 

seul et ut donc de pallier toutes les aides dont je bénéficie : aide AVJ, aide familiale, 

soins infirmiers.  C’est le seul qui me porte jusque dans la voiture pour une balade, le 

seul qui me porte à l’étage dans la maison, qui m’emmène faire des courses, qui 

m’emmène chez le coiffeur, en visite da nécessaires dans un hôtel ou dans un bois… 

Mon élocution devenant plus difficile, Jan devient mon seul recours pour me servir 

d’intermédiaire, surtout dans de nouvelles situations.  

Mais quand j’ai des intérêts différents ou un conflit avec mon mari, qui me sert 

d’intermédiaire ?  

Surtout que d’attendre qu’il veuille bien, ou qu’il ait le temps d’écouter mes 

arguments. Alors une fois de plus il faut être patiente. De même je peux difficilement 

manifester mon désaccord lorsque je trouve qu’il ne transmet pas assez fidèlement mes 

idées. Parfois, lors d’une hospitalisation, avec l’aide d’une infirmière de nuit c’est 

l’occasion de lui écrire une lettre.  

 

Communication au moyen de la technique  

Heureusement on s’est équipé à la maison ce qui nous élimine beaucoup de soucis.  

J’ai des commandes d’environnement qui me permettent d’allumer ou éteindre la 

télévision, les lampes, la stéréo, d’ouvrir ma porte pou sortir. J’ai un ordinateur adapté 

qui me donne toutes les communications écrites possibles dont 

adapté qui l’Email, surfer sur le Web, écouter de la musique, utiliser le traitement de 

texte où je tiens des fichiers à jour sur l’évolution de ma maladie et les anecdotes 

rigolotes sur les bêtises des enfants. 

 

Autrefois j’aimais prendre des photos. Aujourd’hui pendant mes séjours à M., je peux 

m’exprimer dans la peinture lors de mes séances d’ergothérapie. Mon problème de 
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communication est devenu une de mes préoccupations principales pour ne pas d 

véritable sujet d’inquiétude qui supplante tous les autres handicaps, provoqués par la 

SEP.  J’ai utilisé pendant quelques années un micro amplificateur de voix. Cela m’a 

été bien utile mais je ne sais pas si on peut encore en trouver qui pallie à mon 

problème. J’ai parfois le sentiment d’être seule devant le fond du problème. C’est à 

moi de m’adapter aux différentes situations auxquelles je suis confrontée : frustrations, 

attendre, impuissance, énervement… tel est mon lot quotidien.  

Et quand parviens pas à me faire comprendre, je ne peux pas m’empêcher de pleurer et 

c’est encore un moyen par lequel mes émotions trouvent encore à s’exprimer. Malaise 

et étonnement de mes interlocuteurs : « Mais, enfin on ne fait que parler ! »  

 

Mais comme je ne sais toujours pas parler, donc répondre, j’éprouve à nouveau une 

frustration, une de plus. Mais souvent par mon mutisme forcé je me sens exclue de la 

conversation, je me sens asociale, seule. Par mon mutisme forcé, je pense donner aux 

autres l’impression d’être indifférente et de les rejeter, ce qui n’est évidemment pas le 

cas.  

Je suis sûre qu’un peu de réflexion et d’information développées par d’autres patients 

devraient être plus largement diffusées. Grâce au système D chacun se débrouille et 

garde sa trouvaille dans son environnement. Je pense qu’il y a encore beaucoup de 

solutions géniales que dorment dans les cartons. »  

 

Fabienne 

 

 

Logic will get you from A to B 

Imagination will take you everywhere 

Albert Einstein 
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Chers Membres,      

 

Veuillez consulter le calendrier ci-dessous dont plusieurs activités ont été supprimées 

en accord avec les organisateurs.  

Nous regrettons beaucoup que cette année elles seront presque toutes éliminées à 

l’exception de notre Assemblée Générale.  
JM 

 

 

 

 

 

 

         IMSO  CALENDRIER  2020       

         

 
Activités            Date             Modification 

    

SWIMSO Dimanche 15 Mars Supprimée 

 

Distribution oeufs de Pâques 
Lun-vendr 30 Avr-03 Mar Supprimée 

 

Souper Poulet 
Samedi 25 Avril     ???                  

 

Fête des Mères 
Dimanche 10 Mai Supprimée 

 

Highlandgames Machelen 
Dimache 10 Mai Supprimée 

 

Assemblée Générale 
Mercredi 03 Juin Mardi 25 Août  

 

Buffet froid Patients 
Samedi 06 Juin Supprimée 

 

Fête des Pères 
Dimanche 14 Juin Supprimée 

 

Excursion annuelle 
Samedi 05 Septembre Supprimée 

 

Festin de Spaghetti 
Samedi 10 Octobre Supprimée 

 

Fête Noël Rotary Zaventem 
Mardi 08 Décembre Inconnue 

Distribution Noël Lun-Vend 14 Décembre Inconnue 
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Que reste-t-il de ma vie ? 
 
De ma vie de femme, d’épouse  et de mère ? Que reste-t-il de cette vie active, 
de travail où les jours étaient trop courts et la fatigue presque inconnue ? 
Cette vie que je vivais pour vivre avec ses joies, ses peines, cette vie qui avait 
un but, un sens. 
 
La maladie est venue un jour, sans prevenir, la briser, la blesser. 
Alors, il a fallu se rendre à l’évidence, en prendre conscience.  
L’accepter ? Non … C’est inacceptable ; mais désespérer, larmoyer serait  tout 
aussi inacceptable. Avoir un regard différent sur les choses de la vie, leur 
donner une autre dimension, essayer de discipliner cette maladie, de gérer ce 
corps qu’on ne reconnaît plus n’est pas facile. 
 
Encore que, s’il ne s’agissait que de nous; mais nous entraînons notre famille 
dans cette galère. Le conjoint,l’enfant catastrophés devant cette situation se 
sentent désespérés et impuissants face à la maladie.  
 
Et il va falloir se retrouver un intérêt, un équilibre avec les grands pu les petits 
moyens qui nous  restent pour ne pas sobrer dans  l’ennui et l’inutilité. 
 
                                                     Y. Balthasart (dans notre revue N°5, 1984). 
_____________________________________________________________ 
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Redactieraad / Comité de rédaction : Hilde Van Vaerenbergh, Yvon Leroy, Luc De Wolf, Dr.P. 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   : € 20  
 
Familie en vrienden    : € 30 
Familles et amis 
 
Steunende leden / Membres de soutien : € 50  
 

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 N° DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE DE NAISSANCE. 
 
 

OPMERKING: GIFTEN VAN € 40,00 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.  
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN  EN GEEFT RECHT OP HET 

TIJDSCHRIFT. (vb.voor patiënten : gift van € 40,00 + € 20,00 lidmaatschap = € 60,00. 
                     (voor niet-patiënten : gift van € 40,00 + € 30,00 lidmaatschap = € 70,00. 
 
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU 
PLUS .  
LA COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT À LA 
REVUE. 

              (p.ex. pour les patients :don de € 40,00 don + € 20,00 de cotisation = € 60,00) 
              (p.ex.(pour autres : ….. don de € 40,00 don + € 30,00 de cotisation = € 70,00).  
 
 
.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. 


