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Nummer 2 verscheen al in de volle schaapscheerderskou van juni. Het derde 

exemplaar krijgt u pas in handen als de leerlingen weer naar school gaan. 

Ook deze keer publiceren we hier ons jaarlijks financieel verslag (2008). 

Iedereen kan zien hoe het geld werd besteed. 

 

Omdat niet iedereen naar Turkije meekan, werd ook dit jaar een verblijf aan 

zee voor zwaardere patiënten georganiseerd .Ziehier ons verslag. 

Vaste rubrieken zijn ons interview en ons dialoognieuws (met o.a. toelichting 

bij het jaarlijks verslag van de ombudsdienst.) 

Tussenin loopt een geparfumeerd meisje rond, maar ze rook heus niet naar 

Rive Gauche of Nina Ricci.      

A .W . 
___________________________________________________ 

 
SOMMAIRE 

 
Notre numéro deux a paru pendant la période froide du mois de juin. Vous 

ne pourrez profiter du prochain numéro qu’à la rentrée des classes. Une fois 

de plus, nous publions le rapport financier annuel (2008). Chacun pourra y 

voir à quoi l’argent a été destiné. 

 

Comme tout le monde n’a pas pu participer au voyage en Turquie, un séjour 

à la mer a été organisé pour les patients plus gravement atteints (Voir le 

résumé). 

Les rubriques fixes sont constituées de notre interview et des rapports des 

réunions des groupes dialogues (avec entre autre des explications sur le 

rapport annuel du service de médiation.         Y.L 

OVERZICHT 
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Zuster Julia BAEYENS 

Overleden te Melsbroek op 23 juni 2009 

 

Mevrouw Elisabeth AERTS 

Geboren te Leuven op 14 augustus 1962 

Overleden te Leuven op 3 juli 2009 

 

Monsieur Robert DEMARSIN 

Né le 21 mars 1925 

Décédé le 20 mai 2009 

 

De Heer Paul DECOENE 

Geboren te Kortrijk op 6 juli 1942 

Overleden te Avelgem op 19 juli 2009 
 

Brugpensioen 
Greta Uyterhoeven, lid van het keukenpersoneel, ging in april 2009 met 

brugpensioen. 

 
Huwelijk       Mariage 
 
Jessy RIBUS en Steve VAN AKEN traden in het huwelijk op 19 juni 2009. 

Martine POELS huwde met Peter MAERTENS op 29 mei 2009.

    Overleden     Nous ont quitté 
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We wisten wel langer dat je ernstige problemen had met je gezondheid , 
maar het nieuws van je dood was voor ons een aardschok. Het kon niet zijn 
dat onze Brugse levensgenieter er niet meer was. 
 
Letterlijk iedereen kende je en je reed in Melsbroek van patiënt naar patiënt 
om een babbeltje te slaan over alles en nog wat. Het was zo normaal dat 
ieder van ons de indruk had dat je zijn persoonlijke vriend was. Mij steunde 
je steeds als verdediger van het “vrije woord”.  
Je bracht dat rechtstreeks in praktijk . Over alles had je je mening en die 
verkondigde je, hotste het niet, dan botste het maar. Iedereen wist wat hij 
aan je had.  
 
Velen van ons zijn komen eten in “Het Bootje”, waar Rita de frieten bakte en 
jij voor de ‘ tartaarsaus’ zorgde. Die Bourgondiër in je, weetjewel.  
 
Een paar keer per jaar kwam je binnen, maar meer als tussendoortje . 
Ik verdenk er je trouwens van zelden of nooit iets over de ziekte te hebben 
opgezocht . Voor jou was het meer een ongemakkelijk zittende jas uit de C & 
A, waarmee je door het leven moest. Je had zoveel meer pijlen op je boog .  
 
Samen met Rita trok je naar waar het landschap het puurst was en de 
mensen het eerlijkst, naar Afrika dus. Je schreef er een lang, boeiend 
verslag over dat hier in afleveringen verscheen. Jij  inspireerde en Rita 
transpireerde. Jullie vormden een hecht team, gebouwd op echte liefde.  
 
Aan het einde van je leven werd de tegenstander te sterk. Toch stond het 
adagium van Herman de Coninck centraal : “Dood, ik zal sterven, maar dat is 
alles wat ik voor je doe.” 
 
Vaarwel Ronnie, je lichaam verdwijnt, maar je levensstijl onthouden we voor 
altijd. 
 
 
 
         A.W. 
 
In memoriam Rony Duinslaeger : Brugge 27 april 1955 – St.-Kruis 5 mei 
2009 
 
 

                RONY
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TUSSENKOMSTEN     -61.113,25 
 Via steunfonds  -21.410,39  
 In vervoersonkosten  -7.640,96  
 Rolstoelenonderhoud  -8.923,75  
 Medicatie  -22.888,15  
 Logistieke bijdrage ziekenhuis  -250,00  
     
FEESTDAGEN     -3.620,54 
 Pasen  -545,00  
 Moeder- en vaderdag  -195,00  
 Kerst en Nieuwjaar  -2.880,54  
     
ACTIVITEITEN EN REIZEN     -18.008,61 
 Sociale etentjes patiënten  -3.006,12  
 Diverse activiteiten  -1.819,28  
 Patiëntenreis Turkije  -11.120,27  
 Uitstap Bokrijk  -2.062,94  
     
OVERZICHT VAN DE DIVERSE 
ONKOSTEN     -14.234,10 
 Telefoonkosten  -348,84  
 Post- en portokosten  -1.296,07  
 Kantoorkosten en drukwerken  -3.489,66  
 Onkosten Uit en Thuis  -1.396,60  
 Geschenken en bloemen  -851,95  
 Klein materiaal/onderhoud  -366,31  
 Verzekeringen  -1.181,01  
 Ereloon advocaat (RIZIV)  -2.830,30  
 Bankkosten  -712,93  
 Patrimoniumtaksen, roer. voorh. en publicaties -32,32  
 Onkosten internet, cybercafé & cursussen -720,64  
 Diverse kosten legaat Brasschaat  -1.007,47  
     
APPARTEMENTEN  WESTENDE / DE 
HAAN     -10.355,60 
 Totale onkosten  -20.995,60  
 Gift Rotary  6.600,00  
 Bijdrage patiënten  4.040,00  
     
OVERZICHT VAN DE WERKING CAFETARIA   2.034,14 
 Aankopen drank  -13.929,82  
 Aankopen voeding  -7.160,83  
 Tussenkomst loon cafetaria  -10.000,00  
 Doorfacturatie ziekenhuis  -6.464,15  
 Ontvangsten  39.588,94  
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OVERZICHT VAN DE FESTIVITEITEN EN ORGANISATIES 53.139,94 
     
MOSSELFEEST    
 onkosten  -8.258,38  
 opbrengsten  15.441,61 7.183,23 
     
BARBEQUE    
 onkosten  -2.072,56  
 opbrengsten  7.276,79 5.204,23 
     
KIPPENFESTIJN    
 onkosten    
 opbrengsten   0,00 
     
KOUD BUFFET    
 onkosten  -2.877,45  
 opbrengsten  212,50  
 giften met fiscaal attest  1.500,00 -1.164,95 
     
ZWEMMARATHON SWIMSO    
 onkosten  -808,78  
 giften zonder fiscaal attest  2.023,61  
 giften met fiscaal attest  15.167,60 16.382,43 
     
PANNENKOEKENDAG    
 onkosten  0,00  
 giften zonder fiscaal attest  18.770,00  
 giften met fiscaal attest  6.765,00 25.535,00 
     
OVERZICHT VAN DE ONTVANGEN LIDGELDEN EN GIFTEN 20.401,98 
     
LIDGELDEN aantal   
 Leden patiënten (10,00 eur) 507 5.070,00  
 Leden familie (15,00 eur) 156 2.340,00  
 Leden steunend (25,00 eur) 7 175,00  
  670  7.585,00 
     
GIFTEN ZONDER FISCAAL ATTEST    
 Diverse giften zonder fiscaal attest  144,51  
    144,51 
GIFTEN MET FISCAAL ATTEST    
 Diverse giften met fiscaal attest  8.172,47  
 Giften magazine "Uit en Thuis"  4.500,00  
    12.672,47 
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OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE OPBRENGSTEN   216,35 
     
 Werkrekeningen  46,32  
 Spaarrekeningen  170,03  
     
OVERZICHT VAN DE DIVERSE OPBRENGSTEN   7.950,00 
     
 Verkoop polo's, pins, t-shirts, …  0,00  
 Bijdragen patiënten in reis Turkije  6.625,00  
 Bijdragen in medisch materiaal  1.325,00  
     
OVERZICHT VAN HET DAM PROJECT    0,00 
     
 Inkomsten DAM Project  0,00  
 Uitgaven DAM Project  0,00  

 
       
ONKOSTEN        -107.332,10
       
 Tussenkomsten  -61.113,25 57%  
       
 Feestdagen   -3.620,54 3%  
       
 Activiteiten en reizen  -18.008,61 17%  
       
 Diverse onkosten  -14.234,10 13%  
       
 Appartement Westende  -10.355,60 10%  
       
 DAM project   0,00 0%  
       
OPBRENGSTEN        83.742,41
       
 Cafetaria   2.034,14 2%  
       
 Festiviteiten en organisaties 53.139,94 63%  
       
 Lidgelden en giften  20.401,98 24%  
       
 Financiële opbrengsten  216,35 0%  
       
 Diverse opbrengsten  7.950,00 9%  
       

NEGATIEF SALDO 
WERKINGSJAAR: -23.589,69
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Al enkele maanden dacht ik : "Ik zit geheid en gebeiteld, mij kan niets meer 
gebeuren, ik heb het allemaal meegemaakt". De pientere lezer heeft 
ongetwijfeld de melodie al herkend, maar helaas, haast tweemaandelijks 
moet ik mijn kennis van dat onderwerp updaten. 
 
De laatste stagiaire die mij kwam gezelschap houden, heette Inge. De eerste 
dag 's avonds vroeg Hilde hoe het was geweest "Niet slecht," antwoordde ik 
"maar je moet wel heel veel uitleg geven. Ze heeft eigenlijk twee 
linkerhanden." Kon ik toen weten dat ze ook twee linkervoeten had? 
 
Eén van haar taken bestond eruit de etensrestjes en de gebroken 
eierschalen op de mesthoop aan de overkant van de straat aan de kippen te 
gaan geven. Zolang die mediageile salamander van een Michel 
Vandenbosch het nog niet verboden heeft, moeten we ervan profiteren. 
Binnenkort komt hij waarschijnlijk met de eis geen eieren meer te breken. Dit 
alles in het kader van een anti-abortuswet voor gevogelte en het definitief 
verbod op dierlijk kannibalisme. 
 
Inge trok dus met ons Chinees kommetje en de etensrestjes de straat over. 
Ik was intussen begonnen met mijn boek over de slag om Stalingrad. Na tien 
minuten rook ik een luchtje, precies afkomstig van een niet afgedekt rioolput 
je. Ik zat juist met de Duitsers in de loopgraven vol ongedierte en de stank 
van bloed, zweet en excrementen. "Wat ze nu allemaal kunnen" dacht ik 
"tegenwoordig krijg je bij het boek al de bijpassende geuren. Toch dacht ik er 
niet verder meer over na.  
 
Nog tien minuten later stond ze plotseling naast me in een jurk van boven tot 
onder vol modder en een handdoek rond haar middel. Had ze er in haar 
blootje gestaan, ik had niet gekeken, want plots drong er een walgelijke, 
penetrante stank tot me door en moest ik mijn neus uit de wind houden. "Ik 
ben in een plas gevallen." zei ze verontschuldigend. 
 
Maar wat nu gepiept? Hier moest hulp komen, want het luchtje van een 
dergelijke stinkende bunzing was niet te harden. De telefoon moest hier 
redding brengen. Een paar oproepen haalden niets uit. Nu moesten we het 
bij onze overbuurvrouw proberen. En we hadden mazzel.  
 
Lieve beantwoordde prompt onze mayday-oproep. Ze kwam binnen en keek 
vol verbijstering naar de "gevallen vrouw".  

                    MAP *
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Toen had ik het meteen door: ze was gewoon in de mesthoop gekukeld*. 
Achteraf vertelde ze me dat ze gefascineerd door de hypnotische blik van de 
kippen in de gier was gestapt. Kippen met een hypnotische blik... zeg nou 
zelf. 
 
Lieve ging reservespullen halen en gebood haar intussen de oude gewaden 
af te leggen. Toen de centrifuge al lang aan de gang was, hoorde ik plots in 
de garage het vredige geklater van een kabbelend bergbeekje. Het was een 
te rustig, romantisch, ja zelfs arcadisch geluid na die aanslag op mijn 
reukorgaan. "Inge" riep ik "ga eens kijken wat er in de garage gebeurt, want 
er loopt daar water." Ze verdween en kwam enkele ogenblikken later 
teruggestameld: "Er is een over-str-str-stroming van de pp-p-pompbak."  
 
Lieve moest weer eens de "Titanic" te hulp schieten. En wat bleek? De 
afloop van de gootsteen was verstopt door de niet vloeibare delen van de 
mest. Ze begon dus maar het overtollige water weg te hozen. Intussen kreeg 
ik Inges nieuwe outfit in de gaten. 
 
Ze had een joggingbroek, een paar gympies en een veel te wijde 
tweepersoons slobbertrui aan. Ik hoorde de speakerin al in de microfoon: 
"Op de catwalk verschijnt nu Nounou in een creatie van Karl Lagerfeldt. Het 
is een tweedelig uniseks sportpakje. Bovenaan draagbaar in de winter, 
onderaan in de zomer. Met deze newlook schept de couturier de nodige 
ruimte voor variatie en interpretatie." 
 
Ze wilde intussen de tafel dekken, maar dat ging me wat al te ver. "Inge", 
riep ik "als de gesmeerde bliksem onder de douche. Alles wat je nodig hebt, 
ligt in de badkamer". Een kwartiertje later kwam ze terug, een combinatie 
van een ontsnapt boefje en een boerenmeid die net de koeien heeft 
gemolken. 
 
"Wat wil je eten ?" informeerde ze behulpzaam. Ik koos resoluut voor een 
stuk Brusselse kaas, met in het achterhoofd het aloude voetbaladagium "de 
aanval is de beste verdediging". 
 
 
* Mestactieplan. 
 
 

André Werelds 
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INTERVIEW van MEVROUW FABIENNE MASSE. 11 april 2009. 
 
 
Het interview van Fabienne werd opgestart op 11 april 2009 met mijn hartelijke dank 
omdat ze bereid was mijn vragen te beantwoorden; vragen die terugblikken op haar 
bestaan vanaf haar geboorte tot heden.   
Eerst verliep het interview rond enkele gewone aangelegenheden en dit zonder enige 
emotionele ondertoon. Doch vervolgens, misschien onder invloed van een kleine 
Scotch Gordon kwamen de tongen los en begon Fabienne zich geleidelijk aan meer 
vrij te geven. Respectvol heb ik getracht haar woorden zo getrouw mogelijk weer te 
geven.  
 
Yvon - Wanneer werd je geboren ? 
Fabienne : Ik ben geboren op 11 mei 1961 te Bosvoorde (een gemeente van de 
Brusselse agglomeratie), mijn ouders woonden in Elsene. Mijn vader was 
beroepsmilitair en mijn moeder werkte  in een school in de keuken. Ik ben de oudste 
van vier kinderen. Ik heb twee zussen en mijn broer was de benjamin. Voor haar 
eerst geborene had mijn moeder liever een zoon gehad, maar ze was wel tevreden 
met haar dochter. 
 
Y. – Waar ging je naar school ? 
F.- In het officieel onderwijs voor de kleuterschool. Nadien zijn we verhuisd, eerst 
zes maanden naar Anderlech( naar een appartement op de 13 de verdieping met uit 
zicht op het voetbalstadion. Vervolgens verhuisden we naar Braine-l’Alleud waar ik 
thuis bleef tot ik 25 was. Ik heb toen mijn man ontmoet en we zijn in Vorst gaan 
wonen. Gedurende vijf jaar hebben we samen gewoond waarna we getrouwd zijn op 
uitdrukkelijke vraag van mijn echtgenoot.  Voor mij hoefde het niet, ik voelde me zo 
ook goed. We zijn getrouwd op de elfde mei, mijn verjaardag. Ik had geen duidelijke 
kinderwens.  
 
Y. - Waarom was je niet zo happig om te trouwen? 
F. – Omdat ik me zo goed voelde. Mijn man werkte in een restaurant en moest 
vooral ‘s avonds aan de slag en ik ging geregeld uit met vrienden en vriendinnen. 
Dat leven trok me erg aan. In november, op het einde van ons trouwjaar, heeft mijn 
man me zeer duidelijk zijn kinderwens bekend gemaakt en na negen maanden baarde 
ik Nathanaël. Deze voornaam vond ik in “Les nourritures terrestres”, een boek van 
André Gide.  
 
Y. – Waar liep je lagere school ? 
F. – Lagere onderwijs op het Koninklijk Atheneum van Braine l’Alleud en het 
middelbaar onderwijs ook in Braine l’Alleud. De twee laatste jaren middelbaar in het 
Heilig Hart te Nijvel. Nadien volgde ik regentaat Germaanse talen : Nederlands en 
Engels. 
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Y. – En dus geen Duits ? 
F. – Als keuzevak nam ik Zedenleer in  plaats van Duits. 
Na het beëindigen van mijn studies heb ik onmiddellijk werk gevonden bij het 
Ministerie van Justitie en heb ik nooit les gegeven. Alle weken ging ik naar de 
gevangenis van Sint Gillis of die van Vorst, bij de vrouwen. Ik werkte voor de dienst 
voor vreemdelingen. Daar ben ik echt racist geworden. De vrouwen waren 
opgenomen wegens  druggebruik; de mannen wegens verkrachting , moord  .. . 
Advocaten gingen er hun cliënten ondervragen. 
 
Y. – Wat had deze job te maken met uw opleiding “talen” of kreeg uw vorming 
“zedenleer” de voorrang ? 
F. – Ja. Mijn functie bestond er uit notities te nemen en deze te bezorgen aan 
“Justitie”. Ik gaf mijn oordeel waarna het verslag hogerop werd gestuurd. Op 
“Jusititie” werkte ik één jaar. Nadien toen de “Cora”, een warenhuis in Woluwe, 
open ging werd ik aangenomen op de dienst comptabiliteit. Maar ik ben nooit dol 
geweest op cijfers. Op deze dienst werkten wij met een tiental meisjes.  Ik heb daar 
zelf  tien jaar gewerkt en onder collega’s konden we vlot opschieten. Intussen leerde 
ik mijn man kennen en heb ik me bij mijn man gevoegd als boekhoudster in het 
restaurant waar hij tewerkgesteld was. Daar had ik slechts één collega. Nadien heeft 
mijn man zijn eigen restaurant geopend. Dat heb ik nooit begrepen : als Vlaming 
ging hij zijn studies van hotelschool in Doornik volgen !  
 
Toen mijn zoon drie jaar werd, heeft mijn man me verlaten wegens mijn ziekte…. 
zoals het bij velen het geval is. 
 
Y. - Sinds hoeveel jaren lijd je aan M.S. ? 
F. – De ziekte werd bij mij gediagnosticeerd in 1992 in het Sint Luc Universitair 
Ziekenhuis. Zes maanden na de geboorte van mijn zoon. Maar de eerste ziektetekens 
traden reeds op toen ik op “Justitie” werkte.  Toen de dokter mij de diagnose 
mededeelde en ik zijn gezicht bekeek dacht ik dat ik binnen de week zou overlijden.  
 
Y. – Hoe werd de diagnose bevestigd ? 
F. – Na kernspintomografie (MRI), lumbale punctie en geëvoceerde potentialen. 
Zonder enige pauze voegt ze er aan toe “Kon ik nog maar gaan !”  
Nadien verklaarde Fabienne me meteen dat voor haar “opnieuw stappen” een 
levensdoel was geworden.  “Telkens denk ik eraan ….  en deze gedachte heeft me 
nog niet verlaten”. 
 
Zoals op andere ogenblikken van het interview drukt Fabienne haar gevoelens uit in 
korte opwellingen: haar wens om opnieuw te kunnen stappen, haar zoon Nathanaël 
… 
Nathanaël en ik hebben reeds onze zitplaatsen betaald voor de Rock opera in 2010 : 
Mozart … 
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Y. – Lees je veel ? 
F. – Ja.,verhalen. Nu verzamel ik documentatie over het leven van Mozart. Op dit 
ogenblik lees ik “Les piliers de la terre” van Ken Follet. Nadien plan ik “Un monde 
sans fin” te lezen, een vervolg van “Les piliers de la terre”. Ik heb ook de “Da Vinci 
code” gelezen. 
 
Y. – Lees je soms in andere talen ? 
F. – Ja, soms lees ik verhalen in het Engels. En Fabienne vertelt me dan met passie 
de plot van één van deze boeken met verhalen die ze in het Engels  heeft gelezen. Na 
de “Da Vinci Code” heb ik “Anges et Démons” van Dan Brown gelezen. 
 
Y. - En toen je klein was, las je toen reeds ? 
F. – Lectuur heeft me altijd geboeid zoals voordrachtkunst, dictie en toneel.  
Ik schrijf een verhaal, een sprookje voor kinderen van twee en half tot zes jaar. Ik 
heb mijn boeken van Bruno Bettelheim terug bovengehaald. Ik tracht een klein 
onderwerp uit te werken : bijvoorbeeld een pelikaan die bij de uil gaat aanbellen … 
en mijn vader maakt de bijkomende tekeningen.  
Mijn zoon gaat het in het Nederlands vertalen ; hij volgt Nederlandstalig onderwijs 
(en zit thans in het vijfde jaar humaniora) richting Latijn-Wiskunde.  
 
Y. – Wanneer je man je verlaten heeft heb jij alleen kunnen zorgen voor je zoontje 
van drie ? 
F. – Van drie- tot zesjarige leeftijd heb ik het wel alleen aangekund, nochtans had ik 
meerdere opflakkeringen van M.S. per jaar. Nadien kon ik dit niet meer alleen aan.  
 
Fabienne vervolgt meteen : “Men is wel ziek maar men kan toch nog behulpzaam 
zijn. Zoals bijvoorbeeld : trachten mensen aan te spreken die zwijgzaam zijn; 
mensen die droef zijn, trachten ze een beetje op te beuren…. Maar in al mijn ongeluk 
heb ik één groot geluk : mijn zoon die me zowel fysiek als psychisch ondersteunt. 
 
Fabienne heeft me tijdens dit interview herhaaldelijk met lof over haar zoon 
gesproken. Ik heb begrepen hoezeer ze van hem houdt. 
 
 

Yvon (ontroerd). 
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"Onlangs" ging hij door "moest ik bij een geleerd man zijn die ten minste 
drie diploma's had. En net zo vaak ben ik moeten teruggaan. Hij had 
een video gekocht, maar kon die. niet programmeren. De tweede keer 
zat het geheugen van de video vol, omdat hij zijn oude 
programmeringen niet had uitgewist. Ik had hem toevallig ook een 
trucje geleerd waardoor hij onuitwisbare videobanden toch kon 
uitwissen. Hij moet die truc hebben toegepast op enkele banden die hij 
van een wetenschapper had gekregen, want hij alarmeerde mij 
terstond. Op TV was er alleen nog sneeuw te zien. Op de gaatjes, 
ontstaan door verwijdering van de wisplaatjes, had hij plakband 
gekleefd. Ik heb de beelden niet meer uit de kosmos terug kunnen 
halen. Voor hem was de sneeuw zwarte sneeuw geworden. 
 
Je beleeft dus werkelijk van alles en de laatste tijd begon ik te denken 
dat ik alles had gehad. Ik had er twintig jaar elekticienschap opzitten en 
dacht dat niets mij  nog onderuit kon halen. Tot ik onlangs een 
gerepareerde TV moest terugbrengen naar de eigenares van een sjieke 
villa. Ik had haar uit de nood geholpen met een splinternieuw toestel. Ik 
belde aan en na een tijdje schoof de deur open. De vrouw kwam buiten, 
zag mij staan met die TV onder mijn arm en riep: "Ik heb niets van jou 
en jij hebt niets van mij." Hierop smakte ze de deur dicht en daar stond 
ik dan. Eerst heb ik nog gekeken of het wel het 
juiste adres was en wilde nog eens aanbellen, maar wist tegelijkertijd 
dat het niets zou uithalen. Omdat het toch op mijn weg lag, ben ik nog 
eerst op het politiebureau geweest. Maar daar vroegen ze mij of ik een 
ontvangstbewijs had laten tekenen. André, zoiets is 
om pal van achterover te slaan, maar het kan blijkbaar ook nog. En het 
is heus niet moeilijk, hoor om meer dan 1.000 € in tien seconden te 
verdienen: je studeert je tekstje in, je snokt de deur open en flapt hem 
er brutaalweg uit. Ze had een nieuwe TV en was de oude kwijt." 
 
 
"Een witteke ?" onderbrak mijn vrouw hem. "Ja" zei ie "mijn zoon rijdt 
toch." Er was nog een rotterdammertje in de fles. Hilde schonk het in. 
Hij dronk het bedachtzaam op. Blazend stond hij recht en riep: "Nu ga ik 

                    Walter (deel 2)



 

IMSO 2009 / 3                                                           
  

17

naar de overkant bij moeder Jeanne, want haar stereo-installatie is 
kapot." Het ging hier over een radiootje van nog geen washandje groot. 
Het kostte nauwelijks 10 €. 
Van de eerste hyperbool is Walter ook niet gestorven. 
 
 André Werelds 
 
 
Een jonge Duitser die er zich op beroemt een afstammeling van Goethe 
te zijn, mag niet vergeten dat hij ook een kind van Hitler is. (Jean 
Améry, Schuld en boete voorbij ) 
 
Vergiffenis zonder berouw is als schrijven in het water. (Japans 
spreekwoord) 
 
Domheid is blind voor zijn eigen perversie. (Malika Mokeddem, Dromen en 
moordenaars) 
 
 
_____________________________________________________________ 

 
 

 
MEDEDELING 
 
Wie vanaf volgend jaar weer in aanmerking wil komen om naar 
zee, naar het appartement  van IMSO te gaan, zal vóór hij/zij de 
sleutels krijgt, zijn contract moeten terug terugsturen naar :  
 
Arlette De Wit 
Beigemsesteenweg 321 
1852 Beigem   
Tel. na 18 u. op nummer 02/269.06.60 
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Appartement aan zee : 
De huurprijs van het appartement aan zee die I.M.S.O. aanbiedt 
bedraagt : 

• Januari, februari, maart, april        75 € + waarborg 
• Mei, juni                                            90  € + waarborg 
• Juli, augustus                                   110 € + waarborg 
• September                          90 € + waarborg                                               
• Oktober, november, december      75 € + waarborg 

 
Nu ook beschikbaar voor kort verblijf! 
In de maanden : november, december – januari, februari. 
Van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur 
Prijs : 30 € + waarborg 50 € (die achteraf wordt terugbetaald) 
 
Onze dienstverlening terugbetaling medicatie. 
Deze richtlijnen nog vlug eens op een rij : 
 

• Het aanvraagformulier moet steeds vergezeld zijn van een origineel 
document 704N 

• De medicatieformulieren worden steeds per maand ingevuld 
• Ze moeten steeds ingediend worden voor de 15de van de daarop 
volgende maand  
vb : de maand november 2006 moet in ons bezit zijn voor 15 
december 2006. 

 
Tussenkomst in de vervoerskosten i.v.m. externe revalidatie. 
De volgende stappen dienen in acht genomen te worden. 

• Steeds de aanvraag richten tot Christel Kempeneers 
• Taxi Hendriks : facturen in bus van IMSO steken 
• Eigen vervoer : aantal km heen en terug meedelen 
• De terugbetaling geschiedt om de drie maanden 

Goed om weten 
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Aanwezig: Karin Leliveld, Elke De Smet, André Werelds, Mau Vanden Eede,  
Dr. Ketelaer, Walter Sablon, Mieke De Medts. 
 
 
1. Mr. Walter Sablon kwam antwoord geven op een aantal vragen: 
 
1. Vrijwilligerswerving/ cafetariapermanentie: 
De actie voor werving van vrijwilligers loopt moeizaam. De plaatselijke 
jeugdbewegingen en verenigingen werden gecontacteerd. Hierop kwamen 
slechts twee reacties. Deze kwamen niet in aanmerking voor een functie als 
vrijwilliger in de cafetaria. Momenteel is de personeelsbezetting op zaterdag 
goed, maar de huidige ploeg die de dienst op zondag verzorgt moet ontlast 
worden. Op donderdagavond gaat het personeel van het NMSC (Lisette en 
Monique) vanaf september de dienst overnemen. 
 
2. Variatie in maaltijden: 
s’ Middags is meer keuze mogelijk: macaroni en spaghetti kunnen altijd 
gekozen worden i.p.v. het standaardmenu. Slaatjes kunnen sedert 1 maand 
bijbesteld worden. 
s’ Avonds kan voorlopig geen warm alternatief (spaghetti of macaroni) voor 
de broodmaaltijd aangeboden worden omdat de keuken hier niet voor 
uitgerust is. 
Momenteel is een opleiding van het personeel bezig om het invullen van de 
menukeuze‐formulieren vlotter te laten verlopen. 
 
3. Vervanging TV‐toestellen: 
In de loop van de maand juli zullen alle TV‐toestellen vervangen worden 
door flat‐screens. Er komt 1 TV per bed met de mogelijkheid van gebruik 
van een koptelefoon. 
 
4. Toiletgebruik door gehospitaliseerden: 
Eén van de dialoogleden kaart het probleem aan van WC‐gebruik door 
gehospitaliseerden die zich in het reva‐centrum bevinden en hulp nodig 
hebben. Deze patiënten worden niet geholpen door de verpleegkundige 

     DIALOOGVERGADERING 17/06/09 
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equipe die in het reva‐centrum aanwezig is en zijn genoodzaakt om telkens 
terug naar de verpleegeenheid te gaan voor hulp. Aangezien de aandrang tot 
plassen bij MS‐patiënten meestal groot is en de wachttijd aan de lift soms 
lang is kunnen zij amper hun plas ophouden tot boven.  
W. Sablon geeft dit probleem door aan de verpleegkundig directeur. 
 
5. Beëindiging contract Bea: 
De vraag wordt gesteld waarom het contract van Bea (onthaalmedewerkster) 
niet verlengd wordt. Zij heeft een voorbeeldfunctie naar MS‐patiënten en is 
het levende bewijs dat tewerkstelling kan, ondanks een handicap. De 
dialoogleden betreuren daarom dat Bea hier niet blijft werken.  
W. Sablon antwoordt dat Bea 3/10 tewerkgesteld is en vragende partij is voor 
meer jobtime. Een vraag waar momenteel niet kan op ingegaan worden. Er 
zou een halftijdse veiligheidssteward bijkomen, die voor een deel dit werk 
zou overnemen. 
 
6. Gebakken ei bij ontbijt? 
Vroeger kon men een gebakken eitje bij het ontbijt krijgen. Waarom kan dat 
nu niet meer? 
Antwoord: eieren vormen een risico voor een grootkeuken. Om hygiënische 
redenen (o.a. gevaar voor salmonella‐besmetting) kan dit niet meer 
aangeboden worden. 
 
7. Investering nieuwbouw: 
Enerzijds moeten eerst strategie en visie van het NMSC uitgewerkt worden 
aan de hand van de gewijzigde programma’s, o.a. meer ambulanten. 
Anderzijds is het afwachten naar de beschikbaarheid van overheidsgeld. 
 
2. Toelichting jaarverslag 2008 van de ombudsdienst door Mieke De 
Medts, ombudsvrouw 
 
Het jaarverslag wordt rondgedeeld en overlopen. 
De stijging van het aantal klachten i.vgl.m. het jaar 2007 wordt toegelicht: de 
indiensttreding van een nieuwe ombudsfunctionaris ging met een info‐
campagne gepaard om de dienst beter bekend te maken bij personeel en 
patiënten. Hierdoor kwamen patiënten gemakkelijker tot bij de 
Ombudsdienst. 
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Aantal en aard van de klachten worden overlopen, alsook de diensten tegen 
wie een klacht werd ingediend.  Veel patiënten wilden bij de ombudsdienst 
expliciet hun verhaal doen. Ze wilden hun onvrede kunnen delen, in de 
hoop dat een oplossing kon gevonden worden voor hun probleem, maar 
evenzeer met de bedoeling dat het probleem zich niet meer zou voordoen 
naar de toekomst. Patiënten kwamen ook met informatievragen of suggesties 
naar de Ombudsdienst. 
 
Er worden in het jaarverslag ook een aantal aanbevelingen naar de directie 
geformuleerd:  

- Tijdens bijscholingen vooral focussen op bejegening van de patiënt 
(vooral in stresssituaties). 

- Wachttijd voor het extern patiëntenvervoer op het einde van de 
therapiedag zoveel mogelijk reduceren. 

- Ombudsdienst een centrale plaats toekennen in een nieuwbouwsetting: 
betere zichtbaarheid en bereikbaarheid. 

 
Verslag: M. De Medts 

 
 
Weekend aan zee 
 

 
       Zie tekst op volgend blad.
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Weekend aan zee van 22 mei tot 24 mei 09 
 

Het weekend ging door van vrijdagmorgen 22.05.2009 tot zondagavond 
24.05.2009. De bestemming was ʺTer helmeʺ een vakantiedomein gelegen op 
de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke. 
Even de gelukkige deelnemers voorstellen: Anna met begeleidster haar 
dochter Martine, Nadine waarvan haar echtgenoot spijtig niet mee kon, 
Greet met echtgenoot verslaggever en de 2 zorgzame verplegenden Mieke en 
Kristin van C3. 
 
Zoals afgesproken vertrokken we op 22.05.2009 omstreeks 10u30. Bij het 
vertrek was er heel wat gesleur met materiaal. Naar ik achteraf vernam wou 
Mieke ongeveer het dubbele meenemen, maar gelukkig heeft men haar 
kunnen overtuigen een beetje materiaal thuis te laten. We vertrokken met 
een bus van ʺtaxi Hendriksʺ De rit via de EI9 en E40 verliep vlekkeloos tot 
ongeveer te hoogte van Ternat ʺfileʺ nadien bleek een ongeval de oorzaak 
geweest te zijn. Ter hoogte van ʺBruggeʺ waren wegeniswerken bezig en was 
er terug file. Omstreeks 15u kwamen we toe in het vakantiecentrum waar 
aanstonds het middagmaal werd geserveerd, heel lekker. 
 
Na de installatie vertrokken we naar de dijk voor een flinke wandeling. 
Tijdens de wandeling werd er druk uitgekeken naar een terrasje. Een vrij 
buitenterras werd er niet gevonden dan maar binnen gaan zitten. Er werd 
een ijsje gesnoept, voor sommigen bleken de ogen groter te zijn geweest dan 
de maag. Kristin moest tegendraads doen want zij wilde een wafel met 
slagroom en aardbeien. Zij wilde nadien nog een ijsje eten maar het werd te 
laat. Via de winkelstraat van Nieuwpoort trokken we naar ʺTer helmeʺ voor 
het avondmaal.  Nadien werden de slaapkamers opgezocht en de nodige 
verzorgingsopdrachten werden uitgevoerd door de verzorgenden. 
 
Op zaterdagmorgen omstreeks 9u werd de ontbijttafel opgezocht, voordien 
hadden Kristin en Mieke reeds de nodige verzorgingstaken uitgevoerd. Na 
het ontbijt werd terug een wandeling gemaakt op de dijk. Omstreeks 12u30 
werd het middagmaal geserveerd, ondertussen was er bezoek aangekomen 
vanuit het thuisfront, namelijk Martine van C3 met haar dochter, Magda van 
C3 en de moeder van Kristin. 
Omstreeks 14u vetrokken we voor een wandeling op de dijk. 
Bij het klaar maken dook er plots een manspersoon en een jonge kerel op in 
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onze buurt, het bleek de echtgenoot en zoon van Kristin te zijn. In de groep 
vernam ik later dat Kristin het moeilijk had een weekend zonder haar 
echtgenoot.  
 
We hadden ongeveer de ganse dijk afgewandeld en het werd tijd om te 
genieten van een verfrissing. Tijdens de wandeling had Selle een auto aan de 
haak geslagen en reed er vrolijk mee op de dijk. Op het terras werd er 
duchtig gedronken, van Sangria tot trappist en voor mij onbekende drankjes 
(slappe jan tot lange sus). Na het terrasje keerden we terug naar het 
vakantiecentrum via de winkelstraat van Nieuwpoort. Martine van C3 was 
dringend op zoek naar een viswinkel, want zonder vis zou zij thuis niet 
binnen mogen. 

Na het avondmaal vertrokken onze bezoekers huiswaarts. Op maandag na 
het weekend vernam ik dat sommige bezoekers enorme darmklachten 
hadden gehad op zaterdagavond of nacht, zou het kunnen dat men 
geprobeerd had hun te vergiftigen? Of was het de Sangria! ! 

 
Zondagmorgen na de verzorging en ontbijt vertrokken wij voor een laatste 
wandeling naar de dijk. Wij gingen even verpozen op een bank en Kristin 
had opgemerkt dat men tic tac doosjes(snoep) uitdeelde op de dijk. Zij 
schoot ernaartoe en bracht voor ieder van ons een doosje mee. Nadien wilde 
zij nog eens teruggaan om voor al de patiënten van C3 

Een doosje te gaan halen, gelukkig was Mieke er om haar tegen te houden. 
Na  het middagmaal werd  de  bagage  en medisch materiaal  naar  beneden 
gebracht. 

Enkele ogenblikken nadien kwam de bus van taxi Hendriks aangereden en 
werd er ingeladen. Voor het vertrek werd er nog een ijsje uit het vuistje 
gesmuld. 

Omstreeks 15u15 vertrokken wij richting Melsbroek, nog enkele file 
momenten en rond 18u15 kwamen wij aan in Melsbroek. 
Het was een gezellig en ontspannend weekend. 

Met dank aan de IMSO voor de financiële tussenkomst en tevens een dikke 
merci aan de 2 verplegenden Mieke en Kristin. 

 
Frans Vanderborght Verslaggever: Chinese vrijwilliger 
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PUZZELS EN SUDOKU Nr. 2 
 
Puzzel 
 
We ontvingen 10 correcte antwoorden en één foutief. 
 
Frieda Clemens, Paul Doms, Freddy Franckaert, Lieve Hillewaert ,Karin 
Leliveld, Vicky Maes, Marie-Louise Peetermans, Madeleine Petrus, Michel 
Thils, Rita Verbeke. 
 
Vicky Maes gaat met onze bon van 30 € aan de haal. Proficiat. 
 
 
Sudoku : 
 
We kregen 6 correcte antwoorden en 2 foutieve. 
 
Eric Grossen, Karin Leliveld, Erna Nauwelaers,  Alfons Roosen, Michel Thils, 
Rita Verbeke,. 
 
De winnares heet Erna Nauwelaers . Gelukgewenst. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

De Prêtre Orthopedie 
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---- PUB HENDRIKS 
 



 

IMSO 2009 / 3                                                           
  

26

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZE KALENDER KAN GEWIJZIGD WORDEN 

    

 

 
 
 
Feestkalender 2009 
 
III...MMM...SSS...OOO...   MMMEEELLLSSSBBBRRROOOEEEKKK   
 
 
Zondag  30 augustus  Barbecue - I.M.S.O. 

Zaterdag  12 september  Uitstap Patiënten - I.M.S.O. 

Zaterdag  10 oktober  Mosselfeest - I.M.S.O. 

Woensdag 11 november  Pannenkoekenbak (Kap. o/d Bos) 

Zaterdag  12 december  Kerstfeest - Rotary 

Vrijdag  18 december  Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 
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----- PUB DRUKKERIJ 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- PUB ORTHOPEDIE 
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Inlichtingen : gsm : 0486/03.19.65 Liefst na 18 u. 
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Nieuwe puzzel Nederlands  
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ANTWOORD OP DE SUDOKU 
 
N° 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitslag van N°1 wordt vermeld op pagina 24 

 

N° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kan 30 € winnen indien U ons het juiste antwoord toestuurt voor 15  
 2009. Indien meerdere deelnemers het juiste antwoord vinden zal een loting beslissen 
wie de 30 € zal winnen.  
Stuur uw antwoord naar Christel Kempeneers, IMSO Vanheylenstraat 16,   
1820 Melsbroek.    
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ANNIVERSAIRES ‐ VERJAARDAGEN 

 
Oktober – Octobre   November - Novembre 

 
CORNELIS Alfred 19501001  VANDER VORST Jan 19321101
VERMEIR Christian 19531002  SEGERS - DE BOEL 19461104
VAN WOENSEL Monique 19571003  BAL Hendrik 19511107
PREAUX Judith  19611004  PEETERS Annicq 19631107
ZINDLER Andrea  19671004  DEBAY Ern.  19321108
WEETS Philippe 19611005  VAN LAERE Yvan 19431109
MARTENS Maria Annie 19331005  SEYSSENS Kristin 19611110
TRUYEN Dhr. Jozef 19371006  NAPOLI Ruggero 19641110
CLAUS Pierre 19661006  DE BUYSER Wilfried 19541111
VAN DER STRAETE  Fr. 19341007  MOERMANS Willy 19521113
PLANUS Georges 19361008  CEUPPENS Maria  19311114
MEEUS M.  19481008  CANIPEL René 19491115
VANHAMME Georgette 19391009  PALME Alice   19301116
NEUKERMANS A.  19501011  MERCI Mr. Albert 19471117
NAUWELAERS Erna 19571014  SURLA Mira 19401118
VERLINDEN - DOMS 19571015  VAN CLAPDURP Viv. 19541119
DEVILLE Hilda   19381016  LANGHENDRIES Vero.   19421121
VAN HOECK Maria  19461016  WILS François 19281121
OP DE BEECK S.  19391017  DELLAERT Maria 19481122
VAN DEN BRANDE Marc 19641017  GARDENER Sarah 19741123
DOUVENOU Evelyne 19361026  HILLEWAERT Lieve 19271124
LEEMANS Hugo 19531029  SCHENAERTS Annie  19451124
VAN HOOF Maria  19371030  DOBBELAERE Paula 19451125
VAN LINT Christophe 19711031  DE BROECK Jan 19501126
   WILKIN Louis 19171126
   GHYSEBRECHTS C. 19331126
   DE BRUYNE Katleen 19501127
   VAN BULCK Joanna 19401127
   ROOSEN Alfons 19451128
   MERCKX Jaak 19421128

 
 
 

 

 

Indien uw naam als IMSO‐lid niet vermeld wordt op de maand van uw 
verjaardag, gelieve dan aan Christel Kempeneers uw adres en 
geboortedatum mede te delen. 
Si votre nom comme membre de l’IMSO ne figure pas sur la liste des 
anniversaires vous êtes invité a communiquer votre date d’anniversaire 
et adresse à Christel Kempeneers. 
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December – Décembre 

VAN LAERE Sonja 19631201 
VANDENBERGEN Julien 19261201 
AERTS Maria S F 19531202 
VERHOEVEN Patricia 19531202 
PLUMAT  Pierre 19451203 
DEBEFVE Nicole 19391205 
DE GRAEF Stefanie 19421206 
BETS L. 19451207 
VERHAEGEN P. 19481207 
HOEGAERTS Stanislas 19481207 
VANDERMEEREN H. 19251207 
MACORS Mireille 19431208 
VANDEN EEDE Mau 19541208 
VAN DEN EYNDE Tonny 19441208 
VAN DEN BERGH Maria 19441209 
VAN DEN BEMPT M. 19611210 
MARIEN Simonne 19371211 
DE MEESTER Dhr. Bruno 19541211 
ADAM Mme Marie Reine 19491212 
BRESSELEERS Mevr.Maria 19481213 
TARLIZOS Sotiris 19641213 
JANSSENS Viviane 19541214 
DE WINNE Eddy 19601214 
DURENNE Bruno 19641214 
DE KINDER Marie-Louise 19511215 
STEELS Simonne 19481216 
VERHELST Mevr. Paula 19371220 
DECOCK Jacqueline 19381220 
CHARELS Marcella 19471220 
SCHREY Josiane 19511221 
LAMBERT Mevr. Simone 19281221 
GROSSEN Eric 19591222 
GODTBIL Nathalie 19741224 
VANHAMEL Nadia 19721224 
CASSEAU R. - BARBIER 19531225 
DE BUYST Marcelle 19521225 
HENNEBEL Colette 19471225 
KERSCHEN Jean-Claude 19541226 
VAN DE STAEY François 19381229 
KEMPENEERS Christel 19651230 
SARIDAKI Eleni 19591230 
GOYVAERTS Mevr. Irma 19441231 
DE ROOVER Marie-Jeanne 19301231 
GEERAERTS Rosa 19511231 
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INTERVENTIONS     -61.113,25 
 Fonds de soutien  -21.410,39  
 Frais de transport  -7.640,96  
 Entretien chaises roulantes  -8.923,75  
 Médicaments  -22.888,15  
 Support logistique à la clinique  -250,00  
     
FÊTES       -3.620,54 
 Pâques  -545,00  
 Fêtes des pères et mères  -195,00  
 Noël et Nouvel An  -2.880,54  
     
ACTIVITES ET VOYAGES     -18.008,61 
 Excursions patients  -3.006,12  
 Activités diverses patients  -1.819,28  
 Voyage des patients en Turquie  -11.120,27  
 Excursions Planckendael  -2.062,94  
     
DETAIL DES FRAIS DIVERS     -14.234,10 
 Frais de téléphone  -348,84  
 Frais postaux  -1.296,07  
 Frais de bureau et imprimés  -3.489,66  
 Frais de 'Amicalement Vôtre'  -1.396,60  
 Cadeaux et fleurs  -851,95  
 Petit matériel - entretien  -366,31  
 Assurances  -1.181,01  
 Honoraires avocat (Tribunal du Travail)  -2.830,30  
 Frais bancaires  -712,93  
 Taxe de patrimoine et publication  -32,32  
 Frais internet, cybercafé et cours  -720,64  
 Frais de legs Brasschaat  -1.007,47  
     
APPARTEMENTS WESTENDE/DE HAAN     -10.355,60 
 Frais totaux  -20.995,60  
 Don Rotary  6.600,00  
 Contribution des patients  4.040,00  
     
DETAILS FONCTIONNEMENT DE LA CAFETERIA   2.034,14 
 Achats boissons  -13.929,82  
 Achats nourriture  -7.160,83  
 Participation salaire cafétéria  -10.000,00  
 Frais payés à la clinique  -6.464,15  
 Recettes  39.588,94  
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DETAILS DES FESTiVITES ET ACTIVITES     53.139,94 
     
SOUPERS AUX MOULES    
 frais  -8.258,38  
 recettes  15.441,61 7.183,23  
     
BARBEQUE    
 frais  -2.072,56  
 recettes  7.276,79 5.204,23  
     
FESTIN POULETS    
 frais    
 recettes   0,00  
     
BUFFET FROID    
 frais  -2.877,45  
 recettes  212,50  
 dons avec attestation fiscale  1.500,00 -1.164,95  
     
SWIMMARATHON SWIMSO    
 frais  -808,78  
 dons sans attestation fiscale  2.023,61  
 dons avec attestation fiscale  15.167,60 16.382,43  
     
CRÊPES     
 frais  0,00  
 dons sans attestation fiscale  18.770,00  
 dons avec attestation fiscale  6.765,00 25.535,00  
     
     
DETAILS DES RECETTES, COTISATIONS ET DONS   20.401,98 
     
COTISATIONS aantal   
 Membres patients (10,00 eur) 507 5.070,00  
 membres familles (15,00 eur) 156 2.340,00  
 membres de soutien (25,00 eur) 7 175,00  
  670  7.585,00  
     
DONS SANS ATTESTATION FISCALE    
 dons divers sans attestation fiscale  144,51  
    144,51  
DONS AVEC ATTESTATION FISCALE    
 dons divers avec attestation fiscale  8.172,47  
 dons magazine 'Amicalement Vôtre'  4.500,00  
    12.672,47  
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DETAILS RECETTES FINANCIERES     216,35 
     
 Comptes courants  46,32  
 Comptes épargne  170,03  
     
DETAILS RECETTES DIVERSES     7.950,00 
     
 Vente polos, pins  et T-shirts  0,00  
 Participation patients au voyage en Turquie 6.625,00  
 Participation matériel médical  1.325,00  
     
DETAILS DU PROJET DAM     0,00 
     
 Recettes du projet  0,00  
 Dépenses du projet  0,00  
     

 

RESUME DES RESULTATS AU 31/12/2008 
       
FRAIS          -107.332,10
       
 Interventions   -61.113,25 57%  
       
 Fêtes   -3.620,54 3%  
       
 Activités et voyage  -18.008,61 17%  
       
 Frais divers   -14.234,10 13%  
       
 Appartement Westende -10.355,60 10%  
       
 projet DAM   0,00 0%  
       
RECETTES          83.742,41
       
 Cafétéria   2.034,14 2%  
       
 Festivités et activités  53.139,94 63%  
       
 Côtisations et dons  20.401,98 24%  
       
 Recettes financières  216,35 0%  
       
 Recettes diverses  7.950,00 9%  
    

SOLDE NEGATIF EXERCICE 2008 -23.589,69
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INTERVIEW DE MADAME FABIENNE MASSE. 11 avril 2009. 
 
 
L’interview de Fabienne débuta ce samedi 11 avril 2009 par les remerciements 
chaleureux que je lui adressai pour l’avoir acceptée ; elle porta sur les péripéties de 
l’existence qu’elle avait connue de sa naissance jusqu’à maintenant.  
 
L’interview se fit d’abord dans le ton d’une simple relation des événements sans 
manifestations émotionnelles apparentes. Mais ensuite, et peut-être que l’action 
d’une petite Scotch Gordon (son péché mignon) n’y fut pas étrangère, Fabienne 
s’était ensuite dévoilée, petit à petit, davantage. Je me suis efforcé, avec respect, de 
reproduire aussi fidèlement que possible ses paroles, selon la manière dans laquelle 
elle s’était exprimée. 
 
Yvon – Quand es-tu née ? 
Fabienne – Je suis née le 11 mai 1961, à Boitsfort (Commune de l’Agglomération 
bruxelloise), mais mes parents habitaient Ixelles. Mon père était militaire et maman 
cuisinière dans une école. Je suis l’aînée de quatre enfants et le petit dernier est un 
frère, les deux autres sont des sœurs. Maman aurait aimé avoir un garçon pour son 
premier, mais elle avait quand même été contente de m’avoir. 
 
Y. – Où es-tu allée à l’école ? 
F. -  Dans l’enseignement officiel pour l’école maternelle. Puis on est allé habiter à 
Anderlecht, un treizième étage, avec vue sur le stade, six mois. Ensuite, Braine-
l’Alleud. Et là je suis restée jusqu’à l’âge de 25 ans à la maison.  
J’ai rencontré mon mari. On est allé vivre à Forest. On a vécu cinq ans ensemble. 
Ensuite on s’est marié car lui le voulait. Parce que moi j’étais bien comme cela. 
Nous nous sommes mariés au moi de mai, le 11, le jour de mon anniversaire. Je ne 
voulais pas d’enfants. Je ne voulais pas me marier non plus.  
 
Y. – Pourquoi ?  
F. –  Parce que je me sentais bien comme j’étais. Mon mari était resté restaurateur et 
travaillait souvent le soir et moi je partais avec des copains et des copines faire des 
sorties. Cette vie me plaisait. En novembre de l’année de notre mariage mon mari 
m’a scié les côtes pour avoir un enfant et neuf mois après j’ai eu Nathanaël. C’est un 
prénom que j’ai trouvé dans un livre d’André Gide : Les nourritures terrestres. 
 
Y.- Tes primaires, tu les as faites où ? 
F. – Mes primaires, au Lycée Royal de Braine-L’Alleud, et les humanités à Braine-
L’Alleud sauf les deux dernières années : à Nivelles, au Sacré-Cœur.  
Ensuite, régendat en langues germaniques à Nivelles : le néerlandais et l’anglais.  
 
Y. – Et pas l’allemand ?  
F. – J’avais pris morale à la place de l’allemand. 
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Quand j’ai eu terminé, j’ai eu tout de suite une place au ministère de la justice et je 
n’ai jamais enseigné. Toutes les semaines, j’allais à la prison, ou à Saint-Gilles ou à 
Forest, chez les femmes. J’étais à l’office des étrangers. Là je suis devenue raciste. 
Les femmes, c’était la drogue. Les hommes : viols, meurtres… Les avocats étaient là 
et interrogeaient leurs clients. Y. – Que venait faire ta formation en langues là-
dedans ? Était-ce ta formation en matière de morale qui primait ?  
 
F. – Oui. Mon rôle était de prendre des notes, et puis de donner à la justice. Je 
donnais mon avis, puis cela allait plus haut, puis encore plus haut Je suis restée à la 
justice un an, puis je suis allée au Cora de Woluwé qui allait s’ouvrir. Là, j’étais à la 
comptabilité. Et je n’aimais pas les chiffres. On était une dizaine dans le bureau, 
toutes des filles. Et là je suis restée une bonne dizaine d’années. Entre temps j’avais 
rencontré mon mari. J’avais de chouettes collègues ; on s’entendait bien.  
Puis j’ai rejoint mon mari dans le restaurant où il travaillait, pour la comptabilité.  
Là, je n’avais qu’une collègue de travail. Puis mon mari a ouvert son propre 
restaurant. Ça, je n’ai jamais compris : c’est un Flamand et il est allé faire ses études 
(de restaurateur) à Tournai. 
 
Quand le fils a eu trois ans, mon mari m’a quittée parce que j’étais malade. Cela se 
passe comme cela chez beaucoup de gens.  
 
Y- Depuis combien de temps étais-tu malade ?  
F- J’ai été diagnostiquée en 1992, à l’hôpital Saint Luc. Six mois après la naissance 
de Nathanaël. Mais j’avais déjà des symptômes quand j’étais à la Justice. Quand j’ai 
été diagnostiquée et que j’ai vu la tête du médecin, j’ai cru que j’allais mourir dans la 
semaine. 
  
Y. – Qu’est-ce qu’on avait fait pour établir ton diagnostic ?  
F.- Résonance magnétique …ponction lombaire…potentiels évoqués. Et, sans faire 
la moindre pause, Fabienne ajouta : « Si je pouvais remarcher ! ». Plus tard, 
Fabienne me fit comprendre que vouloir remarcher, c’était vraiment un leitmotiv 
pour elle : «J’y pense tout le temps et je n’ai pas encore abandonné l’idée ». 
  
Comme à d’autres moments au cours de l’interview, Fabienne exprima ses émotions 
par petites flambées : désir de marcher, Nathanaël… 
 
Nathanaël et moi, nous avons déjà loué nos places pour aller voir un opéra rock en 
2010 : Mozart… 
 
Y- Tu lis beaucoup ? 
F. – Oui. Surtout du fantastique. Maintenant je vais chercher de la documentation sur 
la vie de Mozart. Je lis Ken Follet pour l’instant : Les piliers de la terre. Puis je vais 
lire Un monde sans fin, la suite des piliers de la terre. J’ai lu aussi Da Vinci code. 
Y.- Tu ne lis jamais dans d’autres langues ?  



 

IMSO 2009 / 3                                                           
  

40

F. – Si, parfois je lis des ouvrages fantastiques en anglais. Et Fabienne se mit alors à 
me raconter avec passion l’argument d’un des livres fantastiques qu’elle avait lu en 
langue anglaise. Après Da Vinci code, j’ai lu Anges et démons de Dan Brown. 
 
Y- Quand tu étais petite ?  
F. – Je lisais beaucoup et je faisais de la déclamation, de la diction et du théâtre. 
. 
J’écris une histoire, un conte pour les enfants (de deux et demi à six ans). J’ai repris 
mes livres de Bruno Bettelheim. J’essaye de placer un petit sujet : par exemple un 
pélican qui va sonner chez un hibou… et mon père fait les dessins. Et mon fils va 
traduire en néerlandais ; il suit l’école en néerlandais (cinquième humanité 
actuellement), sciences math. 
 
Y- Quand ton mari est parti, tu as pu t’occuper seule de ton fils de trois ans ?    
F. – De trois ans jusqu’à ses dix ans : J’avais des poussées plusieurs fois par an. Puis 
je n’ai plus pu le faire seule.  
Fabienne enchaîna aussitôt : On a une maladie mais on peut encore servir à quelque 
chose : comme par exemple les gens qui parlent très peu, essayer de leur parler ; les 
gens qui n’ont pas le moral, essayer de les remonter un tout petit peu. Mais dans mon 
malheur j’ai de la chance car j’ai un fils qui m’aide physiquement et moralement. 
 
Fabienne m’aura beaucoup parlé de son fils au cours de l’interview. J’avais compris, 
également, qu’elle l’aimait beaucoup.     
 
        Yvon (très ému). 
 
Excursion à la mer (voir page 45 ) 
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Présents : Karin Leliveld, Elke De Smet, André Werelds, Mau Vanden Eede, 
Dr Ketelaer, Walter Sablon, Mieke De Medts. 
 
1‐  Monsieur Sablon apporta des réponses à une série de questions. 
 
1‐ Recrutement de bénévoles pour la permanence de la cafétéria : 
 
Ce recrutement se déroule difficilement. Les mouvements de jeunesse et 
associations locaux ont été contactés. Il n’y a eu que deux réactions jusqu’ici. 
Elles ne concernaient pas la fonction de bénévole pour la cafétéria. 
Actuellement il y a assez de personnel pour le samedi, mais l’équipe actuelle 
qui assure le service pour le dimanche doit absolument être soulagée. 
Pour le jeudi soir, le personnel du centre reprendra ce service (Lisette et 
Monique), à partir de septembre. 
 
2‐ Variété dans les repas. 
 
Au repas de midi, il y a plus de choix : macaroni et spaghetti sont accessibles 
en remplacement du menu standard. Depuis un mois, des salades peuvent 
être commandées en sus. 
 
Pour le soir, il n’y a pas possibilité pour le moment d’avoir un repas chaud 
(spaghetti ou macaroni) au lieu des tartines parce que la cuisine n’est pas 
équipée pour cela. 
 
Une formation est actuellement en cours pour le personnel pour que le 
remplissage des formulaires de demande de menus se déroule plus 
rondement. 
 
3‐ Remplacement des appareils de TV. 
 
Dans le courant du mois de juillet tous les appareils seront remplacés par des 
écrans plats. Un appareil par lit avec possibilité de mettre des écouteurs. 

    REUNION DU GROUPE DIALOGUE  17/06/09 
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4‐ Usage des toilettes du centre par les patients hospitalisés. 
 
Les patients en hospitalisation doivent remonter à leur étage s’ils ont besoin 
d’aide. D’autre part on sait que les patients peuvent difficilement se retenir 
longtemps. Monsieur Sablon soumettra ce problème à la direction du service 
de nursing. 
 
5‐ Fin du contrat de Bea. 
 
La question de la non prolongation du contrat de Bea (collaboratrice à 
l’accueil) vint sur le tapis. Elle a exercé un service exemplaire pour les 
patients et a démontré qu’un emploi est possible malgré un handicap. Les 
membres du groupe dialogue déplorent donc que Bea ne puisse pas 
continuer son service.  
 
Monsieur Sablon répond que Bea est employée à 3/10 de temps et est 
demandeuse pour plus de temps de travail. Cela n’est pas possible de le lui 
accorder pour l’instant.  
Il y aurait une hôtesse de sécurité supplémentaire à mi‐temps qui 
reprendrait ce travail partiellement. 
 
6‐ Œuf au déjeuner ? 
 
Avant il était possible de recevoir un œuf au déjeuner. Pourquoi plus 
maintenant ? Réponse : les œufs représentent un risque dans une grande 
cuisine à cause du danger de contamination par les salmonelles. 
 
7‐ Investissements pour de nouvelles constructions. 
 
D’une part la clinique doit clarifier la situation et élaborer une stratégie en 
fonction des changements dans les programmes ; entre autres : plus de 
patients externes.  
D’autre part, l’argent des autorités doit être disponible. 
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2‐ Explication du rapport annuel 2008 du service de médiation par  
Mieke De Medts, médiatrice. 
 
Le rapport fut distribué et parcouru. 
L’augmentation du nombre de plaintes en 2008 par rapport à 2007 fut 
expliqué : L’entrée en service d’un nouveau médiateur était jumelée à une 
campagne d’information pour mieux faire connaître le service par les 
patients et par le personnel. C’est la raison pour laquelle les patients 
s’adressèrent plus au service de médiation. Le nombre et la nature des 
plaintes furent examinés, ainsi que les services envers lesquels ces plaintes 
avaient été introduites. 
 
Beaucoup de patients voulurent s’adresser au service de médiation 
directement et y exprimer leur mécontentement ; dans le but, non seulement 
d’avoir une solution à leur problème, mais aussi dans le but qu’il ne se 
reproduise pas à l’avenir. 
 
Les patients étaient venus au service de médiation pour s’informer et, aussi, 
pour émettre des suggestions. 
 
Dans ce rapport annuel, un certain nombre de recommandations et de 
suggestions furent adressées à la direction :  
 

- Pendant les recyclages : mettre l’accent sur l’accueil et l’acceptation du 
patient (surtout s’il est en période de stress). 

- Réduire au maximum le temps d’attente du transport du patient 
externe en fin de journée de réadaptation. 

- Reconnaître que le service de médiation occupe une place centrale et 
lui accorder une meilleure visibilité et accessibilité. 

 
 
                Rapport : Mieke De Medts 
                Traduction : Yvon. 
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SUDOKU 

 
 
 
 

N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sept bonnes réponses nous sont parvenues.  

Madame Ingrid DE ROO a gagné la récompense de 30 €. 

 
N° 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez gagner 30 € en nous envoyant la réponse exacte avant le  

15 octobre 2009. Si plusieurs participants donnent la bonne réponse, le tirage au 

sort déterminera le gagnant.  

Envoyez votre réponse à Christel Kempeneers, IMSO Vanheylenstraat 16,  1820 

Melsbroek. 
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À propos du W.‐E. à la mer du 22 au 24 mai 2009. 
 
  Le W.‐E. se déroula du vendredi matin 22 05 2009 jusqu’au dimanche 
soir  24 05 2009. La destination était « Ter helme », un domaine de vacances 
situé à la frontière de Nieuwpoort et de Oostduinkerke. 
Présentons les heureux participants : Anna, accompagnée de sa fille Martine ; 
Nadine, dont l’époux ne pouvait malheureusement pas venir ; Greet, avec 
son époux reporter envoyé spécial, et les deux infirmières remplies de 
sollicitude que sont Mieke et Kristin, du C3. 
 
  Comme convenu nous partîmes le 22 05 2009 aux environs de 10.30. 
Dès le départ il y eut des problèmes avec le matériel. D’après ce que j’appris 
Mieke voulait emporter le double.  
Nous partîmes avec un bus de « Taxi Hendricks ». Le voyage se déroula bien 
jusqu’à la « file » de Ternat. Cette « file » avait peut‐être pour cause un 
accident. À hauteur de Bruges, plus loin, il y eut des travaux de voirie et, de 
nouveau, file. Aux alentours de quinze heures nous arrivâmes dans le centre 
de vacances où était réservé le repas de midi. Délicieux. 
 
Après notre installation, nous partîmes pour une solide promenade, durant 
laquelle nous cherchâmes surtout une « terrasse ». Hélas, il nous fallut nous 
asseoir à l’intérieur. On y dégusta une glace… Pour certains les yeux 
semblaient y avoir été plus grands que le ventre. 
 
Certains voulaient une glace de plus, mais il se faisait tard. Via la rue 
commerçante de Nieuwpoort, nous prîmes la direction de « Ter Helme » 
pour le repas du soir. Nous nous mîmes à la recherche des chambres à 
coucher, où tous les soins furent assurés par les soignants.  
 
Le samedi matin, aux alentours de neuf heures, nous cherchâmes nos tables 
de déjeuner, pour lesquelles Mieke et Kristin s’étaient démenées. Après le 
déjeuner, nous partîmes à nouveau pour faire une promenade sur la digue. 
À douze heures trente environ, le repas de midi fut réservé. Entre temps des 
visiteurs étaient arrivés : Martine du C3 avec sa fille, Magda du C3 et la mère 
de Kristin. 
À environ 14 heures, nous sommes partis pour une promenade sur la digue. 
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Lors des préparatifs un personnage masculin avait surgi, accompagné d’un 
jeune homme, le fils et le mari de Kristin. J’ai appris que Kristin ne pouvait 
pas se passer de son mari durant tout un Week‐end.  
Nous avions parcouru toute la digue environ ; il était temps de prendre un 
rafraîchissement. Pendant la promenade Selle nous a diverti en roulant avec 
une petite auto cuistax sur la digue. 
 
À une terrasse on a bu force boissons, de la Sangria à la trappiste et pour 
moi : des boissons inconnues (slappe jan et lange sus). Après la petite 
terrasse nous avons rejoint le centre de vacances par la rue commerçante. 
Martine du C3 se mit fébrilement à rechercher une poissonnerie car elle ne 
pouvait pas concevoir de rentrer à la maison sans son poisson. 
 
Après le repas du soir, nos visiteurs sont rentrés à la maison et j’ai appris le 
lundi après le week‐end que certains d’entre eux avaient eu des coliques. 
Était‐ce parce qu’on avait essayé de les empoisonner ou était‐ce la Sangria ? 
 
Le dimanche matin, après le déjeuner et les soins, nous avons fait une 
dernière promenade sur la digue. Nous nous sommes reposés un moment 
sur un banc et Kristin, qui avait remarqué que l’on distribuait des bonbons 
tic tac sur la digue s’était précipitée pour nous en rapporter et plus tard elle 
avait voulu en reprendre une boîte pour tous les patients du C3. 
Heureusement que Mieke l’en a dissuadée. 
 
Après le repas de midi on mit les bagages et le matériel médical en bas. 
Quelques instants plus tard le bus de Taxi Hendrickx était là et le 
chargement commença. Avant le départ on prit encore une crème glacée sur 
le pouce. 
 
À environ 15.15 nous prîmes la direction de Melsbroek. Encore quelques files 
et aux environs de 18h15 nous étions à Melsbroek. 
Nous venions d’avoir un week‐end délassant et convivial. 
Merci à l’IMSO pour l’intervention financière et un grand merci aux 
infirmières Mieke et Kristin. 
 
Rapporteur : Frans Vanderborght, bénévole chinois. 
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PUZZLE Français 
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---- PUB HENDRIKS 
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DRUKKERIJ VAN WILDERODE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- PUB ORTHOPEDIE ½ 
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         Résultats du puzzle       Uitslag van puzzle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Résultat du Sudoku        Uitslag Sudoku            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat puzzle français N°2 
 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle 
Béduneau et Monsieur Lemaire Luc. 
 
Monsieur Luc Lemaire habitant Moorselsteenweg 93 à 1933 Sterrebeek.a gagné la 
récompense de 30 €. 
 
 
Résultat du sudoku N°2 :  
 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Sculier 
Lucette,  Madame Deroo Ingrid, Madame Eliane De Geyter, Madame Marie Van Dam, 
Mr. Mauro Rigante, Madame Béduneau Michèle et Mr. Luc Lemaire. 
 
Madame  Ingrid DE ROO habitant rue Maison d’Orbais 5/8 ) 5032 Corroy- le - 
Château a gagné la récompense de 30 €. 
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