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Beste Kerst- en Nieuwjaarswensen
Dit jaar zijn we het hogedrukgebied op het verkeerde moment tegengekomen.
Begin november is het weer zachter dan begin augustus. Alleen de winderige
dagen zijn er weer en je kan het niet geloven, maar de blaren zijn al weer aan
het vallen en hou ze maar eens tegen. Kerstmis is op komst en 2010 ligt op
apegapen. Daarom wenst de redactie dan ook aan al haar lezers alvast een
voorspoedig, zeg maar zo gezond mogelijk nieuwjaar. Profiteer zo intens als
maar kan van elk moment zonneschijn in je leven. Carpe diem. Pluk de dag.
Nu ons tijdschrift maar vier keer per jaar meer verschijnt, moet er niets meer
dringend geschieden. We hopen dat het daardoor nog méér de gedrukte
schakel wordt tussen patiënten, sympathisanten en kliniek.
Nog meer dan vroeger : “van, voor en door de patiënt.”
Klim dus gerust in uw pen. Van uitstapjes tot heuse reizen, van
aanmoedigingen tot protestbrieven. Van belevenissen tot bedankingen.
Het kan allemaal.
Intussen wenst de redactie nogmaals iedereen een zalige Kerstmis en een
gezond 2011.
De redactie

______________________________________________________
Nos meilleurs voeux de nouvel an
Le comité de rédaction de la revue souhaite à tous une bonne année
2011. Au sommaire, vous trouverez la traduction d’un beau texte de la
présidente de l’IMSO, Christel, où elle n’hésite pas à se mettre à nu, et
où elle nous communique son courage.
Une interview de Mr Léo Van Gucht, personnalité peu banale, vous
intéressera certainement. Vous pourrez trouver également les
traductions des réunions des groupes dialogue, si importantes pour
l’amélioration des soins aux patients.
La rédaction
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Overleden

Nous ont quitté

Monsieur Thierry VERSTRAETEN

Né à Berchem-Sainte-Agathe le 17 septembre 1963
Décédé à Melsbroek le 12 août 2010
Mevrouw Nicole ALEN
Geboren te Diest op 15 september 1957
Overleden te Leuven op 16 september 2010
Mevrouw Gaby VERELST
Geboren te Mortsel op 31 augustus 1947
Overleden te Brasschaat op 11 september 2010
Mevrouw Yvette DE ROOZE
Geboren te Lokeren op 20 juli 1938
Overleden op 19 oktober 2010
Monsieur Daniël CAMPHYN
Né le 20 mai 1952
Décédé à Vilvorde le 25 octobre 2010

Geboorten

Naissances

ELLA (24/06) als dochtertje van Barbara Van Gheysegem (kine)
JOLIEN (24/08)als dochtertje van Ben Tack (verpl. 3)
LARS (25/08) als zoontje van Zoë Morren (verpl.C1)
LENA (28/08) dochtertje van Fabienne Van de Velde (verpl. M.E.)
LOUCA ENRIC (11/09)zoontje van Sandra Dewandeleer (psycho)
DYLANO(08/10)als dochterje van Lies Bosmans (LOT)
LUCAS (23/10)als zoontje van Anne Gysen (verpl. B3)
Huwelijk op 27 augustus 2010 Mariage
Leen Verlinden (financiële dienst) huwde met Yve Van Vlasselaer
(kleinzoon van wijlen Pol Van Vlasselaer, voormalig voorzitter IMSO)
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WE KUNNEN NIET VOORSPELLEN
DIE KUNST IS ONS NIET TOEVERTROUWD BESTE MENSEN.
MAAR WE KUNNEN U WEL HET BESTE WENSEN
VEEL WARME KLEUREN EN VOORAL VEEL ZONNEGOUD!

HET BESTUUR WENST U, BIJZONDERE MENSEN, EN UW FAMILIE
EEN PRETTIGE KERST
EN EEN VREUGDEVOL 2011

CHRISTEL
VOORZITTER IMSO
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“Het Sporthuis steunt MS”, onze grote weldoeners

Op 22 augustus 2010 overhandigde “Sporthuis steunt MS” een cheque
van 2009 voor mùaar liefst 36.000 €.
Onze oprechte dank hiervoor.
Ik, persoonlijk, kon wegens gezondheuidsreden niet aanwezig zijn
Maar Kris, een patiënt, heeft die taak in mijn plaats waargenomen.
Hiervoor wil ik Kris ook persoonlijk bedanken.
Dankjewel!!
De voorzitter van IMSO vzw
Christel
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AL LAGO MAGGIORE

We waren een beetje beducht voor de zware busreis van 950 km. die ons in
één dag naar Verbania aan het Lago Maggiore moest brengen. Zou dat
hotel wel goed aangepast zijn ? En het weer? En het eten ?
Nog één dag geduld en we zouden het weten. De eerste stop was in
Luxemburg. De tweede ergens bij een Frans autowegrestaurant, omdat we
niet wisten of we in Italië nog iets zouden gekregen hebben. Maar met zo'n
gelegenheid vergeleken is Mac Donald's het Walhalla van Michelin en Gault
Millau samen. Je betaalt 10 € en je krijgt haast niets eetbaars terug.
Dan tol betaald in Bazel, want Zwitserland betaal je tegenwoordig per dag !
Het weer was nog geen minuut echt goed geweest. In het zuiden van het
land moesten we nog door de Sankt Gotthard die ons van Göschenen (Uri)
naar Airolo (Ticino) zou brengen.
Vóór we de pijp indoken, was het weer zwaar bewolkt met hevige
regenbuien. En geloof het of niet, maar na 17 km. tunnel alleen nog maar
'azzuro italiano'. Een week lang géén wolken en gemiddeld 26 ° Celsius.
Mein Liebchen,was wünschst du noch mehr?
Stiekem hadden we wel gehoopt dat we in 'Il Chiostro' (een tot
driesterrenhotel omgevormd klooster) nog iets warms onder de tand zouden
krijgen . Er stond een groentebuffet klaar om iedereen zijn zin te geven.
Toen we allemaal voor pampus zaten, bleken er nog drie gangen op komst.
Wij dus veel te laat naar bed, maar alles bleek schitterend aangepast.
Onze eerste dag was gewijd aan de verkenning van Verbania. Tien minuten
naar beneden en we liepen op de promenade met een prachtig uitzicht op
meer, eilandjes en achterliggende bergen. Tijdens onze wandeling kwamen
we veel te veel beelden van verzetshelden tegen. Een verdraaid handige
manier voor Italië om zijn eigen fascistisch verleden te camoufleren.En o ja,
een Italiaans restaurant à volonté is een Q.B. - restaurant ( Q.B. = Quando
basta)
Maandag stond Stresa op het menu. Het was niet ver, maar de hele
bergachtige oever was bezaaid met de meest luxueuze hotels voor de jet
set. Vergeleken daarmee was ons mooie hotel een karthuizerklooster voor
eremieten. En het programma van het internationaal festival voor klassieke
muziek loog er niet om. Het bulkte zelfs van wereldberoemde namen als
Ashkenazy en Noseda. Het stadje zelf was nochtans voor ieders beurs. Aan
de voet van de berg begon het goedkoop. Maar hoe hoger je ging, hoe
duurder het werd. Het Sankt Moritz-effect. De tweede dag voeren we met de
IMSO 2010/04
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overzetboot naar de Borromeïsche eilanden.( Isola Bella, Isola Madre, Isola
dei Pescatori)
Bij de eerste stop stonden er drie matrozen met kepi op de uitkijk. Zo zie je
er als matroos tenminste wat meer als kapitein uit. Plots hoorde ik ze alle
drie tegelijk zuchten : 'Che bella ragazza'(wat een mooie meid). Ik was dus
gewaarschuwd. En jawel hoor! Een blonde stoot kwam naar de boot
toegelopen, wiegend met haar heupen en nog enkele andere dingen. De
linker matroos gooide gratieus de tros over de meerpaal, de middenste
opende hoffelijk het poortje en de rechter rolde de spierballen door de
valreep naar binnen te trekken. De drie haalden opgelucht adem. Hun schat
was aan boord.
We voeren naar het Visserseiland (I d. Pescatori). Het bleek nauwelijks 250
meter lang en 50 meter breed. De zestig inwoners (in de zomer) hielden een
café of een restaurant open en laafden de vele dorstigen of voorzagen de
hongerigen van spartelverse vis uit het meer. Het uitzicht was hoe dan ook
heerlijk. Dan 'thuis' gaan eten.
Na de middag
Taranto, een mooi
uitgestrekt park vol
bomen en een
bloemen.
Alle waren ze
visitekaartje. De
wat moeten slepen,
had je een goed
aanleg van het
duwers hadden
gesnoven en
prestatie voerde
hoogten.

bezochten we de Villa
domein met een
diverse soorten
kakelbont palet
voorzien van hun
helpers hebben wel
maar van bovenuit
uitzicht over de
geheel. Sommige
behoorlijk wat geslikt,
gespoten, want hun
naar ongekende

Woensdagvoormiddag was vrij. We verkenden Verbania Intra zelf. En toen
begingen we een stommiteit. Hilde zag in haar voortuintje een oud vrouwtje
dat haar 'nano' (tuinkabouter) aan het schilderen was. Gewapend met
enkele woordjes Italiaans, had ze gezegd dat hij 'bello' was. Het volgende
ogenblik zaten we binnen een minuscuul kopje koffie te drinken en hadden
we de hele familiegeschiedenis gehoord (voorzover we die begrepen
hadden, natuurlijk.)
De laatste dag hebben we van Christina en Mario afscheid genomen, maar
we hadden ons lesje geleerd en er ons met een jantje-van-leiden vanaf
gemaakt.
IMSO 2010/04
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Na de middag ging het naar Cannobio, ook aan het Lago, maar in het
uiterste westen. De promenade scheen er prachtig te zijn. Eén van de
begeleiders was er de dag voordien ook geweest en wist dus de weg. Of dat
dachten we tenminste. We trokken resoluut de bergen in, maar na een half
uur bedacht een van ons dat water eigenlijk naar beneden loopt en niet naar
boven . Wij
weer naar beneden ,van het ene straatje naar het andere. Het eerste liep
dood, het tweede was te gevaarlijk en het derde eindigde op een trap.
Ten slotte vonden we een gezellig, maar steil winkelstraatje, geplaveid met
rivierkeien. Nu ging het heel voorzichtig, maar wie schetst onze verbazing,
toen we plots onze buschauffeur met een ijsje in de hand van de andere
kant ons tegemoet zagen komen. Zijn mond viel open als een schuurpoort
toen hij ons bemerkte. Hij had zijn bus maar even tevoren geparkeerd en
afgesloten. Moraal van het verhaal: 'hoe doe ik in één uur wat in vijf
minuten ook kan.'
De promenade bleek te bestaan uit een lange rij oude, mooi
geornamenteerde huizen. uitlopend op een pleintje ,waar een Zwitsers duo
een circusvoorstelling in open lucht gaf. Het uitzicht op het meer was uniek.
De gelato 'home made'. Toen moesten we naar huis. Het viergangenmenu
wachtte.
Op de foto ziet u het bewuste steegje, maar dan van onderuit gezien.
Donderdag voormiddag was vrij voor een dolce far niente in de zon onder de
kruisgang. Maar na de middag ging het naar de Mottarone (1491 m.) met
vanaf de top een panoramisch uitzicht op de 7 grote meren van Noord-Italië.
Maar eer het zover was, zouden we nog een rare pijp roken. De ober van
het hotel had ons een mooie, toeristische weg naar boven uitgelegd. Maar
ja, als je gewend bent met een fiatje door de bochten te gieren.....
We vertrokken vol verwachting. En in de eerste haarspeldbocht liep het
mis.De eerste bus raakte erdoor. Onze daarentegen bleek een metertje te
lang. Hij snakte automatisch naar eerste en mocht het verder vergeten. Er
was bij vele inzittenden lichte tot middelgrote paniek merkbaar. Gelukkig kon
hij achterwaarts een privé-inrit oprijden en zo weer naar beneden sukkelen.
Ik mag er niet aan denken wat er zou gebeurd zijn als we niet door de zesde
haarspeld waren geraakt. Plots verscheen er ons een reddende engel in de
persoon van een behulpzame trucker die een andere, veel betere weg
kende. En inderdaad, we bereikten de top 'met de vingers in de neusgaten'.
Bovenaan stond een pyloon van de RAI en een installatie voor zomerski en rodeln.
Ondertussen was de plotse nevel weer verdwenen en hadden we
een uniek uitzicht op de zeven meren. Maar de beer begon weer te grollen.
En we trokken naar beneden.
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Steeds weer door smurfendorpjes met één kerk en hooguit tien huizen. Véél
te laat voor de risotto en voor de kabeljauw.

Onze laatste voormiddag ging naar de markt in Pallanza. Veel zuiderse
groente en fruit. Maar ook veel toeristische kitsch zoals échte leren
portemonnees of échte marmeren beelden van likmevestje.Vraagprijs 75 € ,
maar als we één zin Italiaans kenden, was het wel: “troppo caro” ( “te duur”)
We boden dus 15 €. “Verkocht” zei de man. De smiecht had ons de baard
afgedaan.
Tijdens de namiddag begonnen de hulpverleners koffers te pakken. Wij
trokken naar het grasveld naast de kruisgang. Drie uur lang als Atahualpa
de zon aanbeden. Het heerlijke gevoel staat meesterlijk beschreven in het
onnavolgbare gedicht 'Liggen in de zon' van Hans Andreus.
Hier enkele zinnen: …...............
De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht.
…..............
Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht
Ik lig languit,lig in mijn huid te zingen
Lig zacht te zingen, antwoord op het licht
Lig buiten mensen, dingen te zingen
Van het licht dat op en om mij ligt
Ik lig hier duidelijk zéér zuidelijk
Ten slotte naar de afscheidsviering van de pastorale ploeg, waar de
samenhorigheidsgedachte nog eens werd beklemtoond. Dan naar de
eetzaal voor het Laatste (nog betere) Avondmaal.
's Ochtends niet te vroeg verkast naar het kille noorden. Ettelijke kilometers
naast het meer opgereden en van het uitzicht genoten. Goed voorbij
Bellinzona weer de mollenpijp onder de Sankt Gothard ingedoken, maar dan
in verkeerde richting. Het uitspansel in Uri : grijs, grauw en zonder hoop op
beterschap. Als door de gewoonte gestaalde masochisten berust in ons
droeve lot en gelukkig 's nachts de parking in Erpe-Mere opgereden. Onze
helpers bedankt , want zonder hen zou die week de lucht grijs 'als leisteen'
zijn gebleven.

André Werelds
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Hoe onvoorstelbaar is het leven
Vrienden, lotgenoten,
We zitten allen in dezelfde boot.
De laatste dagen heb ik de nood gevoeld
mijn eigen verhaal eens neer te schrijven.
Ik realiseer me wel dat ieder van jullie ook zijn eigen verhaal, zijn eigen tragedie
heeft.
Veelal komen de dingen onverwacht
Je wordt geboren, groeit gezond op
Je hebt veel verwachtingen van het leven
Verliefd – verloofd – getrouwd – huisje – tuintje – etc.
Plots slaat het noodlot toe
Je wordt ongeneeslijk ziek : diagnose “MS”
Jaren verlopen met ups en downs
Op een zeker moment kan je partner de druk niet meer aan, hij wil zijn vrijheid
ook al vecht je zo, je moet hem laten gaan.
Het heeft niet mogen zijn, scheiding onafwendbaar.
Gevolg : mijn thuis, aangepast aan mijn rolstoel en beperkingen moet ik achter
laten.
Donkere wolken drijven boven mijn hoofd.
En dan een lichtpunt
Je denkt een vriend in hetzelfde schuitje
Vele mooie woorden maar betekenen ze iets? Ik weet het niet!
Zijn ze waarachtig of is het maar schijn want dan blijft alléén pijn en verdriet
En echte vrienden blijven je steunen
Ooit zei een vriendin tegen mij “ Chris ook al zit je in een rolstoel je blijft voor
mij altijd dezelfde Chris”
Vele jaren zet ik mij, samen met het bestuur, in voor de andere MS-patiënten
die een band hebben met het NMSC maar het laat wel zijn sporen na.
Ik hoop toch dat het de moeite loont.
Een oud spreekwoord indachtig “onkruid vergaat niet”
Jullie zijn nog niet van mij af
en daarbij “I want to break free”. (Freddie Mercury)
Christel
IMSO 2010/04

11

Verslag patiënten weekend aan zee C3
Zeer goed voorbereid zijn we op driedaagse vertrokken richting zee. Het weer was er
winderig, fris en wisselvallig maar toch was er ambiance verzekerd mits het goede
gezelschap. Tussen de buien door zijn we gaan wandelen en hebben we genoten van de
zeelucht. Het eten was er schitterend (beter dan in Melsbroek).
Spijtig genoeg zijn we niet kunnen
gaan shoppen omwille van de felle
zandvlagen. Op zaterdag bezoek
gehad uit Melsbroek, na een zeerb
lange en vermoeiende rit (4 u
onderweg). We zijn in de regen nog
babelutten en zeevruchten gaan
kopen als souvenir voor de
thuisblijvers.
We danken de mensen die het ons
mogelijk gemaakt hebben om een
geslaagd weekend door te brengen. Vooral IMSO bedanken we, de directie en het
verplegend personeel (Mieke en Kristien) voor hun inzet,
vriendschap, een luisterend oor en de goede zorgendie we
niet zo snel zullen vergeten. Een aanrader voor de toekomst,
er zal nog lang over gesproken worden.

Dank in naam van de patiënten, familie en de
verpleging C3.
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Kussen
Ja beste lezer, ik weet dat mijn verhaal zéér ongeloofwaardig klinkt.
Omdat velen onder u reeds opgenomen waren, herkennen ze beslist het
melodietje dat erin doorklinkt. Ik waag het er dus maar op.
Enkele dagen voor mijn opname had ik mijn vrouw gevraagd twee
persoonlijke kussens in mijn bagage te stoppen.
Zij had mij meewarig aangekeken en gevraagd: “Ben je nou helemaal
bedonderd ? Je hebt al zoveel rommel mee en ik heb geen zin om de lift
meer dan noodzakelijk uit te proberen en daarbij, ze zullen daar toch ook
wel kussens hebben zeker !”.
Helaas bleek dit laatste een uitspraak van vermetel vertrouwen.
Een half uur na aankomst op mijn kamer, ergens tussen K1 en S4, belde
ik en informeerde naar een kussen. Had ik “De duivelsverzen” van
Ruchdie besteld in de Moskee van Djeddah, men had mij niet
verbaasder kunnen aangapen. Een kussen ?
Nee maar, dat is heel gewaagd. Dat is slechter dan een oneerbaar
voorstel. “Je hebt toch een kussen !”, probeerde de verpleegster in
kwestie om tijd te winnen. Toen ik echter bleef aandringen, zag ik ze
denken: “Die patiënten van tegenwoordig, ook nooit tevreden !” Ze zei
dus: “Misschien na het weekend, maandag of zo. Intussen kunnen we er
misschien eentje maken ?
Neen, beste lezer, dàt niet. Eentje maken, betekent in Melsbroek : een
kussensloop nemen en er een keiharde sprei in proppen. Ik heb het
verhaal nooit begrepen van Christus, die geen steen had om zijn hoofd
op te leggen, maar als ik mag kiezen tussen een steen en de
zelfgemaakte kussens, dan prefereer ik zonder meer de steen.
Intussen brak na enkele dagen de langverwachte maandag aan. Zoals
alle maandagen verstreek ook die na 24 uur. Van het kussen geen
spoor.
Dinsdagochtend kreeg ik laaghartige gedachten. Misschien kon ik met
steekpenningen en smeergelden op de zwarte markt proberen. Maar
aangezien IMSO hier niet subsidieert, liet ik dit idee al vlug varen. Na
kiné en logo kwam ik weer op mijn kamer. Hoe ik me voelde, weet ik
niet, maar er hing verandering in de lucht.
En jawel hoor, Onder mijn eigen veelkleurige exemplaar verscholen, lag
heel zedig het witte kussen van de kliniek. Het inlichten van de medische
IMSO 2010/04
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staf had blijkbaar succes gehad. De moeder van alle veldslagen was
gewonnen.
Diezelfde avond heb ik in mijn bed liggen slapen, pitten, maffen, snurken
en dromen van... een kussen.
A.W.

Toen ik onlangs bovenstaande tekst herlas, begreep ik het meteen : hij is
zo oud als de weg naar Kralingen. Hopeloos gedateerd en door de feiten
achterhaald. Zoiets kon tegenwoordig niet meer.
Edoch, beste lezer, ik vergiste mij zéér. 22 Jaar na de feiten werd ik nog
eens opgenomen en had ik weer een kussen nodig. Ditmaal om mijn
hielen “zwevend” te houden. “We hebben er geen meer” klonk het “maar
we zullen er eentje maken.” Dadelijk herkende ik de melodie . “Door een
opgevouwen sprei in een kussensloop te stoppen” orakelde ik. De
wenkbrauwen gingen omhoog toen ik het juiste recept gaf.
Toen ik enkele dagen later weer aandrong, beet een oververmoeid
personeelslid me toe : “De kasten zitten vol.”
's Avonds lichtte ik de 'nacht' in. Die was dadelijk bereid een kussen te
gaan halen. Ze trok alle kasten open . En inderdaad, beste lezer, die
zaten overvol met .....Melsbroekse lucht.
De volgende dag informeerde ik naar de oorzaak van al dat fraais.
“Ach” werd er gezucht “dat is het lot.”
Zoveel jaar vroeger had ik ook al gedacht dat het mijn noodlot was.
En meer dan 2500 jaar geleden was er geen enkele Griekse tragedie
van Sophocles of Euripides of ze eindigde met de dood van een aantal
hoofdfiguren. Oorzaak: het noodlot.
Goed, het LOT is nu de afkorting van 'Logistiek Team'. Maar dat is
onbelangrijk. Het blijft steeds de kop van Jut, de punching ball waar met
duivels genoegen op gemept wordt. U ziet, beste lezer, 'nil novi sub sole'
. Niets nieuws onder de zon.
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Interview met de Heer Leo VAN GUCHT
Een eerste onderhoud had plaats op maandag 7 juni 2010 in Melsbroek waar Leo
opgenomen bleef tot 18 juni. Hij bedient zijn rolstoel mechanisch, maar eenhandig.
Ik begroette hem in de ergo, maar kende hem voordien alleen maar oppervlakkig. Hij
toonde zich zeer enthousiast bij het afnemen van het interview.
Van bij het eerste contact vertrouwde hij me meteen toe dat hij had overwogen om
zelfmoord te plegen en zich nabij de Filippijnen over boord in zee te werpen.
Tijdens een vorige reis had hij gemerkt dat er op die plek haaien rondzwommen en hij zich
zou laten opeten. Ik merkte op dat dit wel een originele manier was om zich te
zelfmoorden. Hij reageerde er zelfs niet op.
Y‐ Jij bent Nederlandstalig ?
L‐ Neen, ik ben Franstalig, maar kan me vlot uitdrukken in het Nederlands.
Y‐ Hoe kom je daartoe ?
L‐ Ik heb het geleerd op het werk en in de praktijk. Ik werd geboren in 1946. Mijn lager
onderwijs volgde ik in het Frans in Laken in de Masuistraat.
Y‐ In het officieel of het vrij onderwijs ?
L‐ In het officieel onderwijs. Na het beëindigen van het lager onderwijs op 12 jaar volgde ik
middelbaar technisch onderwijs waar ik tweemaal moest overzitten. Komend uit een
arbeidsmidden werd er maar weinig aandacht geschonken aan mijn studies. Nadien werkte
ik in 1960 in een drukkerij voor een klein salaris van 21 frank per uur. Na enkele maanden
werkte ik drie jaar bij een loodgieter. Tijdens die periode scheidden mijn ouders . Nadien
werd ik als jonge knaap afwisselend naar mijn vader en moeder gestuurd… een situatie
waar ik gretig kon op inspelen. Een tijd heb ik zelfs als thuisloze doorgebracht terwijl ik
mijn vader wijsmaakte dat ik bij mijn moeder was en omgekeerd. Ik sliep toen in het
station, in het stadspark of op mijn werk in het loodgietersbedrijf. Ik bereidde er zelfs mijn
maaltijden tot mijn baas me dit verboden heeft wegens het brandgevaar.
Y‐ Waren het je ouders die je de deur hebben gewezen of had je daar zelf voor gekozen ?
L‐ Neen, het was wel duidelijk mijn keuze, want ik wou thuis weg. Na mijn ontslag uit het
Centrum begaf ik me naar Terlaenen, in de gemeente Overijse, naar een ander Centrum “De
Lasne”, zo genoemd naar een rivier . Vandaar vertrek ik terug naar de Filippijnen. Daar
spreekt men Tagalog. Ik spreek Engels met mijn echtgenote. (N.B. zijn echtgenote waarover
Leo spreekt is zijn derde vrouw. Hij trouwde en leeft met haar op de Filippijnen).
Toen ik thuisloos was sliep ik in het station met mijn schoenen aan, want anders waren ze
de volgende morgen gestolen … en schoenen zijn belangrijk. In 1962 was ik pakjesdrager:
men bezorgde me pakjes die ik in een hotel moest afleveren … Hiervoor werd me per keer
200 frank uitbetaald. Ik kende de inhoud van de pakjes niet die me met de trein uit
Amsterdam bezorgd werden, maar ik had wel het vermoeden dat er iets verdacht aan was.

IMSO 2010/04

15

Alle dagen at ik toen mosselen met frieten. Ik sliep buiten en zocht naar kartonnen dozen :
karton houdt warm. Tot middernacht verliep alles nog vlot : mensen kwamen langs voor
een babbel. Nadien van middernacht tot 7 u. ʹs morgens ging het er veel harder aan toe. De
politiemensen kenden mij. Ik was zachtmoedig en nooit gewelddadig. In de winterperiode
brachten ze me naar het commissariaat waar ik me kon opwarmen. Soms voerden ze me
terug naar mijn vaders huis die me dan meteen weer eruit gooide . Dit leven heb ik
meegemaakt tot mijn 18 jaar.
Vanaf 16,5 jaar heeft een industrieel zich over mij ontfermd. Hij en zijn vrouw hebben me
een onderkomen bezorgd. Ze beschikten over een butler. Zijn vrouw koesterde enige
verwachtingen van mij als gigolo. Ik vroeg me af hoe ik hieruit weg kon tot iemand me
meldde dat het leger overging tot aanwerving. Mijn vader weigerde ,want met 18 was je
destijds nog minderjarig). Dan heb ik zijn handtekening maar nagemaakt en zo ben ik in het
leger beland. Ik kreeg cachot na cachot. Als natuurlijke vrije vogel werd ik vastgehouden.
Dit heeft één jaar geduurd. In totaal heb ik 24 dagen in hechtenis doorgebracht. Na
vergunning kwam ik geregeld te laat binnen. Toch had net niet voldoende dagen
afwezigheid om als deserteur erkend te worden. Uiteindelijk ben ik me gaan aanpassen.
Pedofielen (Leo verhaalt opnieuw over de tijd dat hij thuisloos was en op straat
overnachtte) zwierven rond in onze buurt. We lieten hen verstaan dat we toehapten,
omringden hen om hen nadien van hun geld te beroven. Ze hebben ons nooit aangeklaagd
en met reden…
Y‐ Hoe kwam je in contact met de Filippijnen ?
L‐ Ik ging daar met vakantie, op uitnodiging van een vriend. Ik kende daar een plaats
onveilig gemakt door haaien. De tweede maal dat ik er naartoe ging , was met de bedoeling
er een eind aan te maken (en me in het water te werpen). Maar de moed ontbrak me.
Y‐ Waarom wou je er een eind aan maken ?
L‐ Ik had reeds drie levens gekend (Leo zinspeelde op zijn drie huwelijken). Hij zweeg over
de ware reden van zijn moedeloosheid die hem aanzette tot zelfmoord et ik respecteerde
zijn diepste geheimen.
Y‐ Wanneer heb je de eerste ziektetekens van MS ervaren ?
L‐ Op 18 januari 1999 heeft men de diagnose gesteld. Maar de eerste ziektetekens traden op
in 1998 .Ik had een klapvoet. Wanneer ik een voet naar voren zette, plofte hij neer en miste
ik mijn voetcontrole. In 1999 trad er een lichte verergering op en leefde ik met de
bezorgdheid hoever de ziekte me zou aantasten.
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Y‐ Wanneer werd je in het leger aangeworven ?
L‐ In 1964 op 18 jarige leeftijd. Op mijn 30ste ging ik de atletiek beoefenen. Ik had toen geen
last van enige ziektetekens. Op mijn 20ste (in 19966) ben ik getrouwd.
Y‐ Heb je kinderen ?
L‐ Ik heb een zoon, geboren in 1968. Hij heeft nooit aanvaard dat ik hem en zijn moeder
verlaten heb en in het buitenland ben gaan wonen.
Y‐ Hoelang ben je in dienst gebleven ?
L‐ Ik werd aangeworven op 27 januari 1964 et ging met pensioen in augustus 2000. Op 30
jaar verbleef ik in de kazerne van de Luchtmacht te Evere. Tijdens mijn loopbaan bracht ik
twee jaar door in Florennes, 27 jaar in Evere en 8 jaar in Melsbroek. Als marathonloper
eindigde tweede tijdens het Belgisch militair kampioenschap en werd ik kampioen FAE van
cross country en kampioen van de 3000 m. bij de veteranen toen ik 40 was. Op mijn 42 jaar
merkte ik enige afwijking tijdens het lopen : het heffen van mijn linker been verliep
stroever. Vanaf toen heb

ik de atletiek stopgezet.

Y‐ Wat is uw geloofsovertuiging ?
L‐ Ik werd katholiek grootgebracht. Maar op 14 jaar, heeft mijn levenservaring me aangezet
om atheïst te worden, maar met respect voor de overtuiging van anderen .
Y‐ Nu leef je op de Filippijnen ?
L‐ Ja, in 1998 ging ik er een vriend bezoeken. Een tweede keer ging ik er naartoe met het
voornemen om er nooit meer van terug te keren.
Y‐ Je wou toen zelfmoord plegen wegens je ziekte ?
L‐ De ziekte nam maar toe en ik vreesde volledig afhankelijk te worden. Na mijn
echtscheiding leefde ik 14 jaar met een jonge vrouw die ik in 2000 verliet om ze niet mee te
sleuren in mijn ziekte.
Y‐ ik vind uw verhaal wat de opvolging van uw verschillende vrouwen betreft wat
verwarrend.
L‐ Bij mijn eerste vrouw bleef ik van 1966 tot 1986. Bij de tweede van 1986 tot 2000 en bij de
derde vanaf 2000 tot heden. Ik maakte kennis met haar in 2000 en ben met haar getrouwd
op 18 november 2005 om haar te bedanken. Ik heb daar een huis gekocht waar we
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samenleven. Ik waardeer alles wat ze voor mij gedaan heeft en blijft doen en heb gedacht
dat ze aldus ook van mijn pensioen zou kunnen genieten.
Y‐ Maar wat geloof je nu feitelijk? Geloof je dat God bestaat of niet ?
L‐ Ik denk dat God niet bestaat.
Y‐ Dit is een positief atheïsme. Maar wat ook de overtuigingen zijn, het blijven
geloofsovertuigingen, aangezien niemand de waarheid kent.
Leo maakte hieromtrent geen verdere opmerking alsof hij zich verder niet bekommerde
over het verschil tussen een positief of negatie atheïsme. Maar hij vervolgde met : “Op de
Filippijnen bestaan er veel sekten. Ik geef geld aan de mensen maar zij zijn verplicht 10%
van al hun inkomsten (salarissen, inkomsten, giften, etc…) door te storten aan sekten.
Ik ontraad ze om in deze sekten te blijven, zoniet stop ik verdere schenkingen. Vandaar dat
zekere sekten getracht hebben om me te doden. Ik zat met grote schrik”.
Vandaag 14 juni is het intussen twaalf uur en Leo wordt op de verdieping verwacht voor
het middagmaal. Hiermee sluiten we ons tweede onderhoud af. We spreken af om morgen
de tekst te overlezen en akkoord te gaan om het interview te laten verschijnen in het IMSO
tijdschrift.
De volgende dag overlopen we de tekst en gaan we een discussie aan over euthanasie,
zelfmoord, het al of niet bestaan van transcendentie e.a. onderwerpen.
Leo vertelt me dat hij een aanvraag tot euthanasie tot een dokter heeft gericht waarop deze
niet verder is ingegaan omdat zijn aanvraag niet beantwoordt aan de vereisten van de
Belgische wetgeving. “Je bent nog in goede conditie, indien je dit zelf wenst, belet je niets
dit ook zelf uit te voeren”. Ik heb aan Leo verduidelijkt dat waar hij naar uitkijkt, meer een
begeleiding naar zelfmoord is dan naar euthanasie. Hij ging hiermee akkoord maar
verduidelijkte opnieuw dat hij zelf, denkelijk binnen twee jaar, wel zelfmoord, niet
euthanasie, zou plegen. Dit geeft hem de tijd om alles in orde te brengen opdat zijn
echtgenote in goede omstandigheden van hem zal kunnen erven.
Ik liet hem opmerken dat het toch spijtig zou zijn het wonder dat hij is, dat we allen zijn,
ook de boom achter in de therapeutische tuin van het centrum, te vernietigen. Maar ik ben
niet meer dan een beetje stof, had Leo er aan toegevoegd.
Ik heb hem toen trachten te overtuigen dat hij als levend wezen deel uitmaakt van een
evolutieketen die zich heeft ontwikkeld tot wezens bekwaam tot nadenken en begrijpen
M.a.w. dat we meer zijn dan “stof”, dat er een big bang heeft plaats gehad en dat chemische
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deeltjes zich hebben samengevoegd tot DNA‐ ketens, waaruit de eerste levende cellen zijn
ontstaan. Hieruit ontstonden dan steeds complexere wezens.
Hierop repliceerde Leo : “Maar wie ben jij, ben je een kinesitherapeut of een pastoor” ?
Misschien was hij verbaasd dat een kinesitherapeut ook in staat is tot reflexie.
Tenslotte, denk ik dat er nog veel te overwegen valt vóór je zelfmoord pleegt. Hopelijk doet
hij het niet te vlug, want haaien bekommeren er zich niet over of het lang en veel pijn doet.
Het zag ernaar dat hij zich toch nog even zou bedenken. Oef.
Ik verwees ook naar zijn laatste echtgenote die zo met hem begaan was. Zou zij niet
verdrietig zijn ? Ze was eerst een goede vriendin. Nadien had hij haar gevraagd om verder
samen te leven. Zij had zijn voostel met vreugde aanvaard.
Leo wou geen last zijn. Ik zei hem toen dat last niets betekende, dat ik patiënten kende die
zwaar gehandicapt waren en die door mij nooit als een last werden ervaren. Ze waren
integendeel eerder een bron van vreugde.
L‐ Plezier, is dat hetzelfde ?
Y‐ Neen, vreugde. Plezier heeft een biologische oorsprong, vreugde een spirituele.
Ik sprak hem over “Ode aan Vreugde” van de Duitse dichter Schiller : “Freude, schöner
Götterfunken, Tochter aus Elysium …”. Ik weet niet of Leo hieraan gevoelig was. Neen Leo
we zijn geen “stofdeeltjes”.
Y‐ Ik ben niet zeker dat ons leven ons toebehoort.
L‐ “Ja, het behoort ons wel toe.”zei hij ,weliswaar met minder overtuiging.
Ik voegde daaraan toe dat om zijn leven zin te geven, en hierdoor kracht tot leven te vinden,
men moest leven voor de anderen; dat lief hebben en geliefd worden onze enige opdracht
is.
L‐ Ja, maar jij bent niet ziek.
Y‐ Inderdaad ik ben niet ziek, maar ik heb zoals jij verschrikkelijke dingen beleefd.
Leo gaf nog een geografische verduidelijking : “De Filippijnen dat is niet Indonesië, en het
ligt in de Stille Oceaan. Het eiland dat ik bewoon is Mindanao, is driemaal groter dan
België.
Yvon, zijn lotgenoot in tegenspoed, zijn evenbeeld, zijn broeder.
(1) Chinese marteling die erin bestaat om een levend wezen in stukken te snijden.
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Afscheid nemen
Vrienden maken in ’t leven is niet altijd gemakkelijk. Wij hebben elkaar leren kennen
door jaren samen op en af te rijden met Taxi Hendriks naar Melsbroek. Wij hebben
verschillende uitstappen gedaan, zelfs gingen wij samen naar Disneyland, het grote
sprookjesland, voor 2 dagen via Melsbroek. Dit is iets moois om nooit te vergeten.
Wij hebben veel gezien en veel beleefd zeker het “sprookjesland Paradisio” dat is
stoet van 2 uur met alle verschillende sprookjes uitgebeeld, een prachtige stoet.
Toen mijn man ziek werd reed ik geregeld met Yvette en echtgenoot naar de
feestelijkheden in Melsbroek. Toen is Yvette geregeld opgenomen geweest. Toen
mijn man ziek werd was voor mij een uitstapje gedaan. Wij zijn vrienden gebleven,
ook na de dood van mijn man. Wij zochten bij elkaar steun en hadden vertrouwen en
konden sommige problemen kwijt.
Verleden jaar sprak ze dat haar echtgenoot ziek was en het erg was; het heeft
ongeveer een jaar geduurd, maar voordien hadden ze het verzwegen. Toen is hij
plots op een paar weken gestorven. Dit afscheid heeft Yvette niet kunnen overleven.
Zij hebben alles gedaan om haar op te monteren, maar niets lukte. Zij begon achteruit
te gaan, ze viel van het ene naar het andere. Er zat geen levensvreugde meer in,
terwijl haar dochter bij haar kwam wonen omdat ze het alleen niet meer aankon.
Toch bleef ze treuren. Wij zochten elkander op in de kliniek, maar ik zag ook dat het
niet goed was.
De laatste dagen lag ze in de kliniek te Lokeren waar ik ze ben gaan bezoeken
alhoewel ze me niet meer kende. Ik heb in stilte afscheid genomen want ik zag dat
het niet lang meer zou duren. Daags nadien is ze overleden, juist een jaar na het
overlijden van haar man. Ik ben tevreden dat ik er nog geweest ben.
Naar de begrafenis ben ik ook geweest, voor haar laatste rustplaats. Daarom Yvette
valt het mij zeer zwaar je te verliezen. Hoe zwaar het ook zal zijn, ik zeg je geen
“Vaarwel maar tot weerzien”. Met die woorden van afscheid probeer ik mij naar
boven te trekken.
Bedankt Yvette voor al die mooie jaren die we samen waren. Ik zal je missen. Je blijft
in mijn gedachten.
Jouw vriedin, Paula Verhelst
24 oktober 2010.
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DIALOOGVERGADERING 04/08/10
Aanwezig: Patrick De Meyer, André Werelds, Sandra Mertens, Tina De Blay, Joanna
Van Bulck, Mieke De Medts, Sara De Bondt

1. Overlijden Mau Vanden Eede
Op 23 juli 2010 overleed Mau Vanden Eede. Mau was jarenlang lid van onze
dialooggroep. Wij wensen de familie en vrieden van Mau dan ook heel veel sterkte
tijdens deze moeilijke periode.

2. Goedkeuring vorig verslag:
Verslag werd goedgekeurd
3. Nieuwe openingsuren cafetaria:
Tot op heden was de cafetaria op weekavonden enkel open op donderdag van 18u
tot 20u. Vanaf 2 augustus zullen de vrijwilligers van het Cybercafé de bar ook open
houden op maandag en woensdag, zodat de bar 3 avonden per week (steeds van
18u-20u) toegankelijk zal zijn. Na een maand zal dit opnieuw geëvalueerd worden.
De nieuwe openingsuren zullen uitgehangen worden in de bar, zodat de patiënten
geïnformeerd worden over de extra openingstijden.
4. Tandarts aan conventie-tarieven:Ondertussen is geweten dat de tandarts werkt
aan conventie-tarieven.
5. Varia: De deksels van de asbakken (buiten aan de ingang) zouden verdwenen
zijn, hierdoor is het voor patiënten zeer moeilijk om hun sigaretten te doven. Dit zal
worden nagekeken door het diensthoofd facilitaire diensten.
Verslag: Sara De Bondt

DIALOOGVERGADERING 18/08/10
Aanwezig: Patrick De Meyer, André Werelds, Sandra Mertens, Tina De Blay, Mieke
De Medts, Sara De Bondt
1. Goedkeuring vorig verslag:
Verslag werd goedgekeurd
2. Nieuwe openingsuren cafetaria:
Tot op heden was de cafetaria op weekavonden enkel open op donderdag van 18u
tot 20u. Vanaf 2 augustus zullen de vrijwilligers van het Cybercafé de bar ook open
houden op maandag en woensdag, zodat de bar 3 avonden per week (steeds van
18u-20u) toegankelijk zal zijn. In het weekend is de cafetaria geopend van 14u tot
17u.
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3. Revalidatie brochureDe revalidatie brochure is herwerkt en is terug beschikbaar
in alle folderkasten.
4. Reputatie Nationaal Multiple Sclerose CentrumZowel patiënten als therapeuten
hebben ervaren dat het NMSC op een foutieve manier gekend is bij huisartsen en
specialisten. Heel wat dokters raden een opname in het NMSC af aan patiënten die
nog maar net de diagnose gekregen hebben en geven aan hun patiënten mee dat
Melsbroek er enkel voor de ‘erge gevallen’ is. Een betere communicatie naar de
dokters toe lijkt de dialooggroep noodzakelijk.
5. Varia:
De asbakken aan de ingang van de revalidatie zijn terug in orde gebracht.
Verslag: Sara De Bondt

DIALOOGVERGADERING 15/09/10
Aanwezig: Sandra Mertens, André Werelds, Patrick De Meyer, Dr. Ketelaer, Mieke
De Medts, Sara De Bondt
1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag werd goedgekeurd.
2. Bekendmaking NMSC
De MS-liga zou een belangrijke rol kunnen spelen in de bekendmaking van het
NMSC, maar de Liga wordt echter vaak als log en onbereikbaar bevonden. Heel wat
mensen durven de stap naar de liga zelf niet zetten en als ze deze toch zetten
krijgen ze vaak niet genoeg info.
(-> de relatie NMSC – MS liga zal tijdens een volgende dialoogvergadering grondiger
besproken worden.)
3. Informatiekanaal tv-schermen
Er is op de tv-toestellen een afzonderlijk kanaal voorzien waarlangs informatie voor
patiënten verspreid kan worden. Onze voorstellen voor mogelijke items die langs dit
kanaal via de tv-schermen verspreid kunnen worden zijn:
-

Naam en foto’s van de revalidatie artsen en assistenten
Evenementen die er in het NMSC staan te gebeuren
Aandachtspunten ivm verpleging (waar op letten, hoe laat terug op kamer zijn, …)
Bezoekuren
Openingsuren cafetaria
Bekendmaking van de dialoog
Informatiefilm (zowel in Nederlands, Frans als Duits)

4. Varia:
Nieuwe huisstijl: Er komt een nieuwe huisstijl voor het NMSC. Dit zal waarschijnlijk resulteren
in een nieuw logo, eventueel een verandering van de naam van ons centrum, badges voor al
het personeel, ed. Om deze nieuwe huisstijl te introduceren zullen heel wat doorverwijzers
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(neurologen, huisartsen,...) opnieuw aangeschreven worden, men zal hier dan ook gebruik
van maken om ons centrum terug wat meer bekendheid te geven.
Rolstoeldansen:
Zaterdag 11 september is er een cursus rolstoeldansen bij Jazzmijn te Machelen van start
gegaan(zie bijlage dansproject). Indien U er die zaterdag nog niet kon bij zijn, kan U nog op
elk later moment inschrijven.

De lessen vinden tweewekelijks plaats. De begeleiders van de dansers zijn tevens
welkom en kunnen gratis de dansles bijwonen.
Voor verdere informatie kan U contact opnemen per e-mail via Gwerking@jazzmijn.be of telefonisch op het nummer 0485 46 90 63 (mevr. Frieda De
Backer).
Taxi Hendriks:
- probleem ivm airco in de busjes. Taxi Hendriks liet weten dat er 43% van hun busjes
uitgerust zijn met airco en 57% zonder. Na 6 jaar wordt elk busje vervangen en elke
nieuwe bus heeft airco, dus binnen 3 jaar zouden alle busjes over airco moeten
beschikken.
- De chauffeurs zouden geen identificatie hebben, ze dragen geen naamkaartjes dus
patiënten weten niet altijd met wie ze meerijden.

(-> Mieke vraagt dit na.)
Verslag: Sara De Bondt

_________________________________________________________________

DIALOOGVERGADERING 13/10/10
Aanwezig: Sandra Mertens, Tina De Blay, Patrick De Meyer, Dr. Ketelaer, Mieke De
Medts.
1. Planning van dialoog op patiëntenprogramma’s
Het gebeurt nog af en toe dat de dialoogvergadering niet vermeld staat op het
programma van de dialoogleden.
(→ Mieke bespreekt dit met de planning)
2. Geluidsisolatie van burelen psycho
Dit probleem werd aangehaald tijdens vorige dialoogvergadering en wordt opgevolgd
door Sara.
3. Bespreking van het verslag van de Franstalige dialoog
- Cafetaria:
- kwaliteit van belegde broodjes zou minder goed zijn, ze zijn ook te klein en het
beleg valt er tussenuit.
- voorverpakte belegde boterhammen worden duur bevonden: 2,60 euro.
(→ Mieke geeft beide opmerkingen door aan het diensthoofd facilitaire
diensten)
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- op vrijdag ontbreekt nog soms eetgerei op de tafel van de Franstalige ambulanten.
Wat ontbreekt dient bijgevraagd te worden via het VK personeel aanwezig in de
cafetaria.
- zowel interne als externe patiënten zouden een verbetering van de kwaliteit van de
koffie op prijs stellen.
(→ Mieke vraagt eerst na bij het VP departement of hier nog opmerkingen van
patiënten over zijn)
- Hydro:
- in de hydro zou het praktisch zijn om een steunbaar te hebben aan de muur t.o.v.
de kleedhokjes met gordijn.
(→ Mieke. vraagt na bij de zorgkundigen die de ptn. in de hydro helpen bij het aanen uitkleden of een baar op die plaats de veiligheid en zelfredzaamheid v/d ptn.
effectief ten goede zou komen.)
- Toiletten:
- voorstel van kleine baar op toiletdeur om deze gemakkelijker te kunnen dichttrekken
door rolstoelgebruikers: wordt opgevolgd door Sara.
- Gehospitaliseerden:
- Franstalige patiënten (C1) klagen er vaak over dat ze ’s nachts last hebben van
lawaai van de kamergenoot t.g.v. van verwardheid, verpleegkundige zorgen etc.
Patiënten zouden om die reden een volgende opname uitstellen. Misschien kan hier
rekening mee gehouden worden bij de opnameplanning?
(→ Mieke vraagt meer info aan Geraldine – psy).
4. TV aan onthaal reva-centrum
Wie is verantwoordelijk voor de TV aan het onthaal v/h reva-centrum?
Volgens de patiënten staat de klank niet op (of nauwelijks hoorbaar). Wat wel te
horen is is de (radio)muziek. Dit stoort volgens de ptn als men een programma wil
volgen op het scherm.
(→ Mieke vraagt na bij het diensthoofd facilit. diensten).
5. Dr. Meurrens als aanspreekpunt voor patiënten kenbaar maken
Het zou goed zijn om de ptn. op de hoogte te brengen van het feit dat Dr. Meurrens
zich meer gaat bezighouden met opvolging van patiënten. Eventueel kan hij af en toe
uitgenodigd worden naar een dialoogvergadering.
6. NMSC ontvangt ESF-label
Het Nationaal MS-Centrum behaalde het ESF-kwaliteitslabel op basis van een
kwaliteitsaudit.
ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instrument willen de
Vlaamse overheid en de Europese Unie samen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid
versterken.
Alle uitvoerders van een ESF-project engageren zich om actief mee te werken aan
de ESF-kwaliteitsaudit(s) die door de ESF-kwaliteitsauditcel worden georganiseerd.
Na een positieve audit wordt het ESF-label toegekend met een geldigheidsduur van
3 jaar. De ESF-kwaliteitsaudits zijn geënt op een kwaliteitsgroeimodel dat niet alleen
toelaat om de kwaliteit van de bedrijfsvoering van organisaties op te volgen, maar dat
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de promotor ook aanmoedigt voor verdere kwaliteitsontwikkeling.
Op 2 juni heeft onze organisatie deze audit met succes doorstaan en ons MS
Centrum het ESF-kwaliteitslabel toegekend. Wij werden “gewikt en gewogen” op elk
van de 9 domeinen, in het model hieronder in de 9 blokjes weergegeven, waarin wij
telkens de vereiste scores behaalden. Een resultaat waarop wij allen fier zijn.

Deze audit heeft aangetoond dat het NMSC streeft naar een
permanente verbetering van de zorgkwaliteit voor personen
met MS.

Verslag: M. De Medts

___________________________________________________________________________

TE KOOP
Personen lift M. A.K.S. + ziekenhuisbed : 500 € + 200 €
Tel. 02/751.82.45 of 0477/70.63.18
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PUZZELS EN SUDOKU Nr. 3
Puzzel
We ontvingen 6 antwoorden ,waarvan 1 foutief.
Frieda Clemens, Simone Steels, Michel Thils, Rita Verbeke en Erna Vertenten
waren correct.
Michel Thils gaat met onze 30 € aan de haal. Proficiat.

Sudoku

We kregen 5 correcte antwoorden
Simone Steels, Michel Thils, Nicole van Vlasselaer , Rita Verbeke en Erna
Vertenten.
De winnares heet Erna Vertenten. Gelukgewenst.
____________________________________________________________________________

De Prêtre Orthopedie

---- PUB HENDRIKS
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Feestkalender 2011
II..M
M..SS..O
O.. M
ME
EL
LSSB
BR
RO
OE
EK
K
Zondag 03 april

Zwemmarathon Swimso – IMSO

Vrijdag 22 april

Bedeling - IMSO

Zaterdag 07 mei

Kippenfestijn - Rotary

Zondag 08 mei

Moederdag - IMSO

Zaterdag 04 juni

Koud Buffet Vrijwilligers - I.M.S.O.

Zondag 19 juni

Vaderdag - I.M.S.O.

Zondag 07 augustus

Barbecue - I.M.S.O.

Zaterdag 03 september

Uitstap Patiënten - I.M.S.O.

Zaterdag 08 oktober

Mosselfeest - I.M.S.O.

Donderdag 11 november

Pannenkoekenbak (Kap. o/d Bos)

Zaterdag 10 december

Kerstfeest - Rotary

Vrijdag 16 december

Bedeling Kerstmis - I.M.S.O.

DEZE KALENDER KAN GEWIJZIGD WORDEN
Opgemaakt op 03 november 2010
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----- PUB DRUKKERIJ 1/2

----- PUB ORTHOPEDIE
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Nieuwe puzzel Nederlands
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ANTWOORD OP DE SUDOKU
N° 3

Uitslag van N° 3
wordt vermeld op pagina 26
N° 4

U kan 30 € winnen indien U ons het juiste antwoord toestuurt voor 1 februari 2011.
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

Januari – Janvier

Februari - Février

FILOCCO Fabrizio

HERON

VANCRAENENBROECK

ALSEMBERG

DRAPS Sonia (Boudrenghien)

WEMMEL

FRANCKAERT Mr. Freddy

ST GILLIS WAAS

VANHECKE Berlinda

ST-NIKLAAS

DE WEERT Ingrid

MECHELEN

DE GRAEF Carine (Smets)

EDEGEM

VANDEPUT Julien

HERENTALS

PETRUS Madeleine (Van Elsue

DILBEEK

DE VOS Pascal

KONTICH

MERTENS Sandra

HOBOKEN

WALRAEVENS Anita

DWORP

VITALE Giovanni (Di Venti

HALLE

DEGRYSE Kristel

ZOLDER

PAITRE Lucette

LESSINES

DENEYER Mathieu

OVERIJSE

FICAROTTA Filippina

SOIGNIES

DE GOEYSE Peter

BERTEM

VANTHOOR Nancy

BERLARE

DE COSTER RACHEL

STEENOKKERZEEL

VANSANTVOORT Marie-Thérèse

WENDUINE

LELIVELD Karin

RIJMENAM

HORVATH Berlinda

TEMSE

LEGRAND CARMON TOTH

JEMAPPES

VERTENTEN Erna (Niessen)

BEVEREN

HEERWEGH Greta

TEMSE

ROMBAUT Priscilla

SINT-NIKLAAS

SMETS Lieve

NIJLEN (Bevel)

LECLERQ Mevr. Marguerite

BRUSSEL
SINT-KRUIS
BRUGGE

RITS Rita

KAMPENHOUT

BOONE Zr. Maria

MATHIEU Luc

HEIST O/D BERG

DE WULF Anita

GYZEGEM (Aalst)

SCHNEIDER Emile

BRUSSEL

CLAUW Marleen

STEENOKKERZEEL

KAMERS An

HERENT

PEETERS Patriek

BRUSSEL

GOOVAERTS Mevr. Augusta

DUFFEL

HEYVAERT Luc

RESSEGEM

DE GEYTER Eliane (Joris)

RIXENSART

MOMMENS Germaine

ELEWIJT

POPLEMONT Valerie

STEVENS Christiane Manu SA

DILBEEK

DELANGHE Caroline

ANDERLECHT
MARIAKERKE
(Gent)

ROQUE Natacha

AUDERGHEM

RIBUS Jessy

BOORTMEERBEEK

CARDON Jacqueline

EVERE

VAN VLASSELAER N.

BEKKEVOORT

GINGELOM

CLOETENS Gert

VILVOORDE

RUYTINGS Micheline

TIENEN

VAN BENEDEN André

WILLEBROEK

DE WAEGENEER Magda

WELLE

MONROY Pedro

BRUXELLES

RENTEURS Francois

DEURNE (Antw)

CEYSSENS Roger

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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Maart – Mars

IMSO 2010/04

VAN SNICK Mr. Jacques

HALLE

VAN DE CASTEELE R. (Gilson

WOLUWE-ST-

LAMARQUE Bern. (Usai)

SOIGNIES

VANDECASTEELE Roger

WOLVERTEM

VANDERFAEILLIE Dhr. Paul

TERVUREN

VAN OVERSTRAETEN Lucien

BUGGENHOUT

EL BENNI Hilal

BORGERHOUT

KALOGEROPOULOS Mevr

ANDERLECHT

NIJS Christiane (Eigen Thuis)

GRIMBERGEB

NIEUWLANDT Nicole

AFFLIGEM

VERBEKE Rita (Debels )

HOEVENEN

HERMANS Marleen (Baeten)

LOKEREN

SMEKENS Werner

WOMMELGEM

RAEMDONCK Dhr. Gerard

WAASMUNSTER

LUYCKFASSEEL Francine

VILVOORDE

SMET Kurt

LONDERZEEL

WERELDS A. (Van

DENDERHOUTEM

ST BERNARDUS VERRECK

BERTEM

MILLAN RUIZ Anna

VILVOORDE

EYCKMANS Maria (Van Den

AARTSELAAR

MRABET Asmaa

WOLUWE SAINT

DE DONDER Maria (Smets Jef)

MECHELEN

DELMOITIEZ Elke

SOIGNIES

WYCKMANS Arne

PAAL

BOMBEKE Rita (De Bisschop)

SCHELDEWINDEKE

LORMANS M. (Galand Marcel)

MELSBROEK

ERWOINE Josette (Hardy J.H.)

BEYNE-HEUSAY

OLBRECHTS Mr. Jozef

BEIGEM

HENS Genoveva

SCHOTEN

OZOKCU Emine

BRUXELLES

HUYGENS André (Vangelder)

TESSENDERLOO

DE WEVER Jozef

HEIST O/D BERG

PULICI Michelangelo
ZEGERS Maria

FONTAINE-EVEQU
HEIST-OP-DENBERG

VAN ROOSBROECK Jos

PUTTE

MARCQ Gilberte (Guillaume

VIVEGNIS

NOENS Gilbert

ST NIKLAAS

VAN HECKE Mr. Julien

AALST

STOCKX Mevr. Cecile

MEISE

ABAS Raymond

ANTWERPEN

VAN ASCHE Maaike

HERENT

VERVOORT Martha

SCHOTEN

PEETERMANS M-L

VEERLE-LAAKDAL

VAN DAM Marie (Bisschot)
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LA VIE EST IMPREVISIBLE
Amis et compagnons d’infortune,
Nous sommes tous dans le même bateau.
Depuis quelque temps, j’éprouve le besoin
De coucher ma propre histoire sur le papier.
Je suis bien consciente que chacun d’entre nous a également sa propre histoire, sa propre
tragédie.
Le plus souvent, les choses arrivent à l’imprévu.
Tu nais, tu grandis bien,
Tu attends beaucoup de la vie
Amoureux - fiancé – marié – maison – jardin – etc.
Soudain, le sort te frappe
Tu deviens malade incurable : diagnostic MS
Les années s’écoulent avec des hauts et des bas.
À un certain moment, ton partenaire n’en peut plus, il veut reprendre sa liberté
Tu as beau lutter, tu dois le laisser partir.
Cela n’a pas pu réussir : le divorce a été inévitable.
Conséquence : je dois abandonner ma maison adaptée à ma chaise roulante et à mes
limitations.
Des nuages sombres planent au-dessus de ma tête.
Alors, une éclaircie.
Tu penses : un ami dans le même bateau.
Beaucoup de belles paroles mais signifient-elles quelque chose ? Je ne le sais pas !
Sont-ils véritables, ou n’est-ce qu’apparence car alors il ne reste que peine et chagrin.
Et les vrais amis continuent à te soutenir.
Une amie m’a dit un jour : « Chris, même en chaise roulante, tu restes pour moi toujours la
même Chris ».
Depuis de nombreuses années, je m’investis, avec la conseil d’administration, pour les
autres patients MS qui ont un lien avec la clinique, mais cela laisse des traces.
J’espère quand même que cela en vaut la peine.
Je me souviens d’un vieux proverbe : Les mauvaises herbes ne meurent pas.
Vous n’êtes pas encore débarrassés de moi
Et, avec cela, « I want to break free » (Freddie Mercury).

Christel
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RÉUNION DU GROUPE DIALOGUE DU 04 08 10
Présents : Patrick De Meyer, André Werelds, Sandra Mertens, Tina De Blay, Joanna Van Bulk,
Mieke De Medts, Sara De Bondt.
P. 1 Décès de Mau Vanden Eede
Mau est décédé le 23 juillet 2010. Il était dans notre groupe depuis des années. Nous souhaitons
force et courage à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile.
P.2 Approbation du rapport précédent : rapport approuvé.
P.3 Nouvelles heures d’ouverture de la cafétéria. Auparavant, la cafeteria était ouverte, en ce
qui concerne les soirées en semaine, uniquement le jeudi, de 18 à20 heures. À partir du 2 août,
elle sera ouverte, en outre, le lundi et le mercredi, aux mêmes heures. Evaluation prévue dans 1
mois. Le nouvel horaire est affiché au bar.
P.4 Dentiste au tarif convention. Après vérification, il s’est avéré que le dentiste travaille au
tarif conventionnel.
P.5 Varia Les couvercles des cendriers dehors à l’entrée auraient disparu. Le responsable du
service de médiation s’en occupe.

REUNION DU GROUPE DIALOGUE DU 18 08 10
Présents : Patrick De Meyer, André Werelds, Sandra Mertens, Tina De Blay, Mieke De Medts,
Sara De Bondt.
P.1 Approbation du rapport précédent : approuvé.
P. 2 Nouvelles heures d’ouverture de la cafeteria Voir rapport du 04 08 2010. Le w.‐e.,
ouverture de 14 à 17 heures.
P.3 La brochure de réadaptation Elle a été revue, et est à nouveau disponible dans les
présentoirs.
P.4 Réputation du Centre National de la Sclérose en Plaques Des patients et des thérapeutes
ont constaté que les médecins traitants et les spécialistes croient que le Centre est réservé aux
cas graves et qu’ils le déconseillent aux patients récemment diagnostiqués. Une meilleure
communication vis‐à‐vis des médecins est nécessaire.
P.5 Varia Les cendriers à l’entrée du Centre : Ils sont en ordre.
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RÉUNION DU GROUPE DIALOGUE DU 15 09 10
Présents : Sandra Mertens, André Werelds, Patrick De Meyer, Dr Ketelaer, Mieke De Medts,
Sara De Bondt.
P.1 Approbation du rapport précédent : rapport approuvé.
P.2 Présentation correcte du Centre National de la SEP : La MS‐Liga (Ligue de la sclérose en
plaques flamande) joue un rôle important dans la présentation erronée du Centre. Mais elle est
injoignable ou difficilement joignable. Beaucoup de personnes n’osent pas faire le pas vers la
Ligue elle‐même, ou, si elles le font, souvent elles ne reçoivent pas assez d’informations. Il sera
débattu de manière approfondie de cette relation difficile, lors d’une réunion du groupe
dialogue.
P.3 Canal d’informations télévisé Il existe sur les appareils de télévision un canal spécial qui
diffuse des informations à destination des patients. Voici nos propositions pour des thèmes qui
pourraient éventuellement y être diffusés :
Nom et photo des médecins de réadaptation et de leurs assistants.
Les événements qui se passent dans le Centre.
Points devant retenir l’attention, concernant le nursing (heure de retour dans les chambres, etc. )
Heures de visite
Heures d’ouverture de la cafeteria
Publicité pour les réunions dialogue
Film d’information (en néerlandais, en français et en allemand)
P.4 Varia :
Nouveau style de la maison : Le Centre devrait recevoir un nouveau logo, éventuellement un
nouveau nom, des badges pour le personnel, etc. Pour inaugurer ce nouveau style, des
médecins traitants et des neurologues seront à nouveau informés. Par eux, notre Centre sera
alors mieux connu.
Danse en chaise roulante : Samedi 11 septembre, un cours de danse est lancé à Jazzmijn à
Machelen (voir l’annexe). Les leçons ont lieu deux fois par semaine. Les accompagnateurs des
danseurs sont également les bienvenus et peuvent assister gratuitement aux leçons. Pour de
plus amples informations, vous pouvez prendre contact par e‐mail via G‐werking@jazzmijn.be,
ou par téléphone au 0485 46 90 63, chez Madame Frieda De Backer.
Taxi Hendricks :
Problèmes à la climatisation des bus. 57% des bus n’en sont pas pourvus. Les bus sont
renouvelés tous les 6 ans et les nouveaux auront la climatisation. Dans trois ans, tous les bus en
seront équipés.
Les chauffeurs n’auraient pas de cartes d’identification. Les patients ne connaissent pas toujours
l’identité des chauffeurs. (Mieke va s’informer à ce sujet.)
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REUNION DU GROUPE DIALOGUE DU 13 10 10
Présents : Sandra Mertens, Tina De Blay, Patrick De Meyer, Dr Ketelaer, Mieke De Medts.
P.1 Planification de la participation du patient au groupe dialogue Il arrive que sa
participation au groupe dialogue ne figure pas sur le planning du patient. Mieke va discuter de
ce problème avec le planning.
P.2 Isolation phonique des bureaux de psycho Ce problème est toujours en cours d’examen.
P.3 Discussion au sujet du rapport de la réunion dialogue francophone :
Cafeteria :
La qualité des pains fourrés serait moins bonne, ils sont trop petits et la garniture en tombe. Les
tartines préemballées sont trouvées chères : 2,60€. (Mieke va communiquer ces remarques au
service de médiation)
Le vendredi, il manque parfois des couverts sur la table des ambulants francophones. Ce qui
manque doit être demandé au personnel de nursing présent à la cafeteria.
Les externes autant que les internes apprécieraient que le café fût meilleur. (Mieke va d’abord
s’informer auprès du département nursing s’il y a encore d’autres plaintes sur ce même sujet)
Hydro : Il serait pratique d’avoir une barre d’appui au mur qui est en face des porte‐manteaux
avec rideaux. (Mieke va demander aux soignants qui aident les patients pour entrer dans l’eau
si une telle barre convient effectivement)
Toilettes : une barre fixée à la porte serait utile pour que les patients en chaise puissent la
fermer plus facilement. Suivi assuré par Sara.
Hospitalisés : Des patients francophones (C1) se plaignent qu’il y a souvent du bruit la nuit
suite au voisin de chambre souffrant de confusion, des soins infirmiers etc. Ils parlent de
différer, pour ce motif, leur hospitalisation suivante. Peut‐être peut‐on tenir compte de ceci
dans le planning des hospitalisations. (Mieke va demander plus d’informations à ce sujet à la
psychologue Géraldine.)
P.4 Télé à l’accueil du Centre Qui est responsable de la TV qui est à l’accueil ? Le son est éteint
ou inaudible. Par contre, on entend fort bien la musique de la radio, ce qui dérange quand on
veut suivre un programme sur l’écran. (Mieke va s’informer auprès du service de médiation.)
P.5 Faire savoir aux patients que c’est surtout le docteur Meurrens qui s’occupe de leur suivi.
C’est principalement lui qui va occuper cette fonction. Il serait bon de l’inviter à venir de temps
en temps aux réunions des groupes dialogue.
P.6 Le Centre national de la sclérose en plaques a reçu le label de qualité ESF.
Suite à un audit de qualité, le Centre a reçu ce label. ESF signifie Europees Sociaal Fonds (Fonds
Social Européen). Par l’instrument de ces subsides, le gouvernement flamand et l’union
européenne veulent renforcer la politique du marché du travail flamande.
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Tous les acteurs d’un projet ESF s’engagent à participer activement aux audits de qualité ESF
organisés par la cellule d’audits de qualité ESF. Si l’audit est favorable, le label est attribué pour
une durée de 3 ans. Les audits de qualité ESF sont greffés à un modèle de qualité croissante qui
permet non seulement de suivre la qualité de la conduite entrepreneuriale des organisations,
mais qui encourage également les promoteurs à des développements ultérieurs de la qualité.
Le 2 juin, notre organisation a subi cet audit avec succès et reçu le label. Nous fûmes évalués
dans 9 domaines que nous avons tous réussis. Nous en sommes fiers. Les 9 domaines sont les
suivants : La direction, les personnes, la stratégie, les réseaux de collaboration et la gestion des
moyens, le processus de management, les résultats chez les collaborateurs, les résultats chez les
clients, les résultats pour la convivialité, les résultats clef.
Cet audit a montré que notre Centre national de la sclérose en plaques tend à une amélioration
permanente de la qualité des soins aux personnes atteintes de la sclérose en plaques.
_____________________________________________________________________________________

L’endroit où habite Léo Van Gucht se situe sur la carte de droite, dans
l’île la plus au sud, l’île de MINDANAO. C’est trois fois plus grand que
la Belgique. Attention : les Philippines, ce n’est PAS en INDONÉSIE.

IMSO 2010/04

39

INTERVIEW DE MONSIEUR LEO VAN GUCHT

Le docteur Ketelaer m’avait fait savoir qu’un nouveau patient était d’accord pour une
interview : « C’est un militaire, il vit aux Philippines, et revient régulièrement à Melsbroek
pour la réadaptation ».
La première entrevue avec ce dernier se fit trois jours plus tard, le lundi 7 juin 2010, à
Melsbroek, où il restera hospitalisé jusqu’au 18 juin. Il était dans une chaise roulante
manuelle à commande unique permettant de faire toutes les manoeuvres d’une seule main.
Je l’ai rencontré en ergothérapie. Je ne le connaissais que de vue. Le moins qu’on puisse
dire, c’est qu’il était très enthousiaste pour s’exprimer dans une interview.
Dès le début de ce premier contact, ses premières paroles furent pour me dire qu’il
avait pensé se suicider en se jetant pardessus le bord d’un bateau, dans la mer des
Philippines. Il avait remarqué, lors d’un précédent voyage, qu’il y avait des requins à cet
endroit, et il voulait se faire manger. Je lui fis remarquer que c’était une drôle de façon de
se suicider. Il abandonna brusquement le sujet.
Sur ce, notre entrevue fut interrompue, car il était temps pour lui d’aller en kiné, au
local de fitness, pour faire du vélo. Nous y allâmes ensemble et y poursuivîmes notre
conversation.
Y – Tu es néerlandophone ?
L- Non je suis francophone, mais je connais bien le flamand.
Y– Comment as-tu fait ?
L– J’ai appris sur le tas. Je suis né en 1946. J’ai fait l’école primaire en français, rue
Masui, à Laeken.
Y– Dans l’enseignement officiel ou confessionnel ?
L– Dans l’enseignement officiel. J’ai terminé l’école primaire à 12 ans, puis j’ai doublé
deux fois, en Techniques. Mes parents étaient ouvriers et je ne m’intéressais pas à l’école.
Ensuite, j’ai travaillé dans une imprimerie, en 1960. J’avais un petit salaire, de 21 francs
de l’heure. Quelques mois seulement, ensuite j’ai fait de la plomberie pendant 3 ans,
période où mes parents étaient divorcés. Et, en tant que gamin je suis passé de l’un à
l’autre. Je jouais là-dessus. J’ai vécu comme SDF. Pour chacun, je logeais chez l’autre. Je
logeais dans les parcs et dans les gares. J’ai aussi logé dans l’atelier de plomberie où je
travaillais. Je faisais la popote dedans. Après un temps le patron a dit non parce que c’était
dangereux pour l’incendie.
Y- Ce sont tes parents qui te mettaient dehors ou c’était toi qui voulait partir ?
L- Non, c’est moi qui voulais faire ce que je veux.
Quand je sors de Melsbroek, je vais à Terlaenen, dans la commune d’Overijse, dans
un Centre qui s’appelle De Lasne - C’est le nom d’une rivière -, jusqu’au 20 juillet. Je pars
de là, je retourne aux Philippines. Là-bas, la langue est le tagalog. Là, je parle l’anglais
avec mon épouse. ( NDLR : L’épouse dont parle ici Léo est la troisième femme avec
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laquelle il mène une vie commune. Il l’a épousée, de même que la première, mais a vécu
hors mariage avec la deuxième.)
Pendant que j’étais SDF, je dormais dans les gares, sur mes souliers. Sinon on les
pique et les souliers, c’est important. En ’62 j’ai joué au commissionnaire : on me donnait
des paquets et je devais aller à un hôtel… Je recevais 200 francs, à l’époque. Je ne savais
pas ce qu’il y avait dedans (dans les paquets). C’était toujours le train qui venait
d’Amsterdam. Je me doutais bien que la marchandise était louche. Tous les jours, je
mangeais la même chose, des frites et des moules. Je dormais dehors. Il fallait trouver du
carton : le carton, c’est chaud. Jusqu’à minuit, cela allait encore : on voit des gens pour
parler. Le plus dur c’était de minuit à 7 heures. Les policiers mes connaissaient. J’étais
gentil. Je n’ai jamais été violent. Ils me faisaient entrer dans le bureau de police (l’hiver,
pour me chauffer). Parfois, ils (les policiers) me reconduisaient chez mon père et il (le
père) me remettait à la porte. Cette vie a duré jusqu’à mes 18 ans. Mais vers 16 ans et
demi, un industriel de W. s’est occupé de moi. Ils m’ont offert le logement (sa femme et
lui). Ils avaient un majordome. Sa femme voulait plus de moi. J’étais presque comme un
gigolo. Je me demandais : comment est-ce que je vais m’en sortir ?
Quelqu’un m’a dit : « On engage à l’armée. » Mon père a refusé (NDLR : À 18 ans, on
était encore mineur, à cette époque). Alors j’ai imité sa signature. Là je suis entré à
l’armée. Je vivais de cachot en cachot. J’étais l’oiseau de la nature et j’étais enfermé. Cela
a duré 1 an. Je pense que j’ai passé 24 jours au cachot. Je ne rentrais pas à temps après les
permissions, mais pas avec trop de jours de retard, pour ne pas être déserteur. Les
situations étaient là et je me suis toujours adapté.
Les pédophiles (Léo revient à la période d’avant l’armée, quand il dormait dans la rue)
tournaient autour de nous. On faisait croire qu’on acceptait, puis on les encerclait pour
piquer leur argent. Ils ne portaient pas plainte. (NDLR : Et pour cause.)
Y– Comment connaissais-tu les Philippines ?
L– J’y étais allé pour des vacances. J’étais allé sur invitation d’un ami. Je connaissais un
endroit infesté de requins. La deuxième fois que je suis allé, c’était uniquement pour
terminer ma vie (en me jetant à l’eau). Mais je n’ai pas eu le courage.
Y– Pourquoi voulais-tu te suicider ?
L– Parce que j’avais déjà eu trois vie (sic). (NDLR : Léo voulait parler de sa vie avec ses
trois femmes, successivement). Il resta muet à ce moment sur les causes profondes qui le
poussaient à rompre avec l’existence et je respectai son jardin secret.
Y- Quand est-ce que ta maladie a commencé ?
L - Le 18 janvier 1999, on a mis un nom sur ce que j’avais. Mais j’ai commencé à avoir
des choses anormales en 98. À ce moment j’avais un « klapvoet ». (NDLR : En traduction
française : « Pied qui claque sur le sol », au lieu de se dérouler sans bruit). C’est tout ce
que j’avais (comme symptômes). En 99, j’avais (eu) peu d’aggravation. Mais j’avais
l’appréhension où je pourrais arriver avec ma maladie.
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Y – Quand es-tu entré à l’armée ?
L - À 18 ans, je suis entré à l’armée (en 64). À 30 ans, j’ai débuté avec l’athlétisme (en
76). Je n’avais rien (NDLR : pas de symptômes). J’étais marié depuis 66, à 20 ans.
Y – Tu as des enfants ?
L – J’ai un fils, né en 68. Il n’a pas accepté ma décision de les quitter (lui et sa mère), en
quittant le pays.
Y -Combien de temps es-tu resté à l’armée ?
L – Je suis entré le 27 janvier 1964 (à 18 ans) et j’ai été pensionné au mois d’août 2000. À
30 ans, j’ai commencé l’athlétisme à la caserne d’Evere (en 76), dans la Force aérienne.
Dans ma carrière, j’ai fait deux ans à Florennes, 27 ans à Evere et 8 ans à Melsbroek.
J’étais un coureur de marathon, deuxième au championnat de Belgique militaire et
champion FAE de cross country et du trois mille mètres chez les vétérans (+ de 40 ans).À
l’âge de 42 ans, je remarquais des anomalies dans ma foulée. Ma jambe gauche se levait
plus difficilement. À ce moment, j’ai arrêté l’athlétisme.
Y - Et sur le plan des croyances ?
L – J’ai été élevé en catholique. Mais, à l’âge de 14 ans, avec l’expérience de vie, je suis
devenu athée. Toujours en respectant les croyances des autres.
Y – Tu vis aux Philippines ?
L – Oui, je suis allé en 1998 aux Philippines, voir un ami. La deuxième fois, j’y allais pour
me suicider en me jetant aux requins. C’était l’idée, mais je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas eu
le courage.
Y - Tu voulais le faire parce que tu savais quelle maladie tu avais ?
L – Il y a des choses que je perdais, et j’avais peur de devenir dépendant.
J’avais vécu avec une fille pendant 14 ans, après mon divorce. Je l’ai quittée, pour ne pas
l’entraîner dans ma maladie, en 2000.
Y- Je ne m’y retrouve pas très bien dans la succession de tes femmes.
L- La première, de 1966 à 1986. La deuxième, de 1986 à 2000. La troisième en 2000.
Y – Quand ta maladie a-t-elle commencé ?
L - J’avais 41 ans quand j’ai eu les premiers symptômes, en 87.
Y – Tu vis aux Philippines avec ta troisième compagne, avec laquelle tu es marié ?
L - Je l’ai connue en 2000. Je l’ai épousée en 2005, le 18 novembre. J’avais acheté une
maison en 2005, aux Philippines. C’était pour la remercier que je me suis marié. J’ai
acheté la maison ; on vit ensemble. J’ai vu tout ce qu’elle avait fait pour moi. J’ai pensé
(en l’épousant), que quand je ferais le pas – j’y pense encore - elle pourrait toucher ma
pension.
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Y– Dans le fond, est-ce que tu crois que Dieu n’existe pas ou bien est-ce que tu ne crois
pas que Dieu existe ?
L – Je crois que Dieu n’existe pas.
Y - C’est un athéisme positif. Mais, de toute façon, quelles que soient les convictions
qu’on ait, elles sont toujours des croyances, puisqu’on ne connaît pas la vérité.
Léo ne releva pas ma dernière remarque et je crois qu’il se souciait comme de colintampon du distinguo entre athéisme positif et négatif. Mais je l’avais lancé sur le terrain du
religieux, et il avait poursuivi :
« Aux Philippines, il y a beaucoup de sectes. Je donne de l’argent aux gens, mais ils
doivent verser 10 pour cent (de tout ce qu’ils reçoivent : salaires, revenus, dons, etc.) aux
sectes. Alors je les dissuade de rester dans la secte et je leur dis que sinon je ne donne plus
d’argent. Suite à cela, il y en a dans les sectes qui ont cherché à me tuer. J’avais peur. »
Midi avait sonné et Léo était attendu à l’étage pour le repas. Nous étions le lundi 14
juin. C’était la fin de notre deuxième entrevue. Nous sommes convenus de nous revoir le
lendemain pour la lecture du texte et l’autorisation d’imprimer. Je compte aussi faire des
pieds et des mains pour le dissuader de « faire le pas » : il présente l’inconvénient majeur
(le pas) d’être définitif et puis, quelle perte ce serait ! Le dialogue n’est pas terminé ! Je le
revois demain après-midi.
Je le retrouve, comme convenu, le lendemain pour une entrevue qui s’avéra
passionnante, et qui dura 2 heures et demie (Le temps m’a paru trop court, cependant).
Nous commençâmes par les corrections de notre texte. Puis, sans perdre de temps, nous
abordâmes une discussion animée sur les sujets de l’euthanasie, du suicide, de l’existence
ou non d’une transcendance et autres sujets essentiels.
Il me parla d’une demande d’euthanasie qu’il avait adressée à un médecin de la
clinique, à laquelle ce dernier avait opposé une fin de non recevoir, car il ne répondait pas
aux conditions nécessaires. « Vous êtes encore bien, si vous voulez le faire, faites-le vousmême », avait-il opposé à sa requête. J’ai dit à Léo qu’il était en pleine forme et que c’était
une aide au suicide qu’il avait demandée, plutôt qu’une euthanasie. Il acquiesça, mais,
nonobstant, me réitéra qu’il le ferait lui-même (son suicide, donc, et non son euthanasie),
dans 2 ans (si j’ai bien retenu le délai qu’il avança), le temps de mettre tout en ordre pour
que son épouse puisse hériter de lui dans de bonnes conditions.
J’avais fait remarquer à Léo que ce serait quand même dommage de détruire la
merveille qu’il était ; merveille tout comme moi je l’étais ; tout comme les autres aussi
l’étaient ; et tout comme cet arbre derrière nous l’était : (Nous conversions dans le « jardin
thérapeutique » de la clinique). « Moi je ne suis rien, rien qu’une poussière » m’avait-il
rétorqué. J’arguai alors qu’il était un être vivant compris dans la chaîne de l’évolution, et
que celle-ci avait évolué jusqu’à lui, jusqu’à moi, jusqu’à nous, jusqu’à des êtres doués de
réflexion et capables de comprendre qu’ils se trouvaient dans un univers dont ils sont une
partie, et que nous étions bien autre chose que des « poussières » ; qu’il y avait eu un big
bang, que des particules chimiques s’étaient associées entre elles pour former les
premières chaînes d’ADN, puis les première cellules vivantes ; que les cellules avaient
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formé des êtres vivants plus complexes. - Si tu fais exploser une imprimerie, il y a peu de
chances que les caractères retombent dans l’ordre d’un dictionnaire. - C’est vrai, c’est
impossible.
Mais, est-ce que tu es un kiné ou un curé, m’avait lancé Léo ? Peut-être était-il étonné
qu’un kiné fût capable de réflexion.
Enfin, je crois qu’il a encore beaucoup de choses à méditer avant de se suicider. Qu’il ne
se presse donc pas trop, surtout que les requins pourraient bien lui faire subir le « supplice
des cent morceaux » (1). (Je lui avais expliqué que ces derniers ne se préoccuperaient pas
de le faire souffrir ou non.) J’avais remarqué, à son visage, qu’il y réfléchissait tout de
même. Ouf !
Je mis aussi sur le tapis qu’il m’avait parlé de sa dernière épouse qui s’occupait beaucoup
de lui. N’allait-il pas lui faire de la peine ? C’était d’abord une amie, puis il lui avait
demandé de vivre avec lui. Elle avait accepté avec joie, m’avait-il dit.
Léo avait peur d’être une charge. Je lui dis alors que charge ne voulait rien dire, que
j’avais eu des patients très lourdement atteints qui ne m’avaient jamais parus comme étant
des charges et qui, au contraire, me faisaient ressentir de la joie.
L – Du plaisir, c’est la même chose ?
Y - Non, de la joie. Le plaisir, c’est biologique ; la joie, c’est spirituel.
Je lui parlai de l’Hymne à la joie, du poète allemand Schiller. « Joie, étincelle des
dieux, fille du ciel (Tochter aus Elysium)… Je ne sais pas si Léo y aura été sensible. Non,
Léo, nous ne sommes pas des « poussières ».
Y- Je ne suis pas sûr que notre vie nous appartienne.
L– Si, elle nous appartient.
Il résistait encore, mais moins fort.
Je lui dis aussi que pour trouver un sens à sa vie et par là la force de vivre, il fallait vivre
pour les autres ; qu’aimer et être aimé en retour était la seule chose que nous ayons à faire.
L – Oui, mais toi tu n’es pas malade.
Y– Je ne suis pas malade, mais j’ai vécu comme toi des choses terribles.
Léo revint sur un point de géographie : « Les Philippines, ce n’est pas en Indonésie,
c’est dans le Pacifique. L’île où j’habite est l’île de Mindanao, c’est trois fois plus grand
que la Belgique ».

Yvon, son compagnon d’infortune, son semblable, son frère.

(1) Supplice chinois qui consiste à couper, vivant, quelqu’un en morceaux.
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SUDOKU
N° 3

Six bonnes réponses nous sont parvenues.
Madame Marie Van Dam a gagné la récompense de 30 €.

N° 4

Vous pouvez gagner 30 € en nous envoyant la réponse exacte avant le
01/02/2011. 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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C
Caalleennddrriieerr 22001111
Dimanche 03 avril

Swimmarathon - IMSO

Vendredi 22 avril

Distribution de Pâques

Samedi 07 mai

Rotary – Souper Poulet

Dimanche 08 mai

Fête des Mères - IMSO

Samedi 04 juin

Buffet Froid Bénévoles - I.M.S.O.

Dimanche 19 juin

Fête des Pères - I.M.S.O.

Dimanche 07 août

Barbecue - I.M.S.O.

Samedi 03 septembre

Excursion Patients - I.M.S.O.

Samedi 08 octobre

Fête aux moules - I.M.S.O.

Jeudi 11 novembre

Journée des crêpes (Kap. o/d Bos)

Samedi 10 décembre

Fête de Noël - Rotary

Vendredi 16 décembre

Noël - I.M.S.O.

Ce calendrier a été corrigé le 03.11.2010 et peut encore être modifié par la suite

PUZZLE Français

IMSO 2009 / 4

47

---- 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 du sudoku N° 3 :
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Marie Van Dam, Madame Lucette Sculier, Madame Deroo Ingrid,
Monsieur Bruno Durenne, Madame Marie-Josée Piquet.
Madame Marie Van Dam a gagné la récompense de 30 €.

Résultat puzzle français N° 3 :
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Béduneau
Michèle, Madame Marie-Josée Piquet, Monsieur Bruno Durenne, Madame Arlette
Gelin.
Madame Béduneau Michèle,a gagné la récompense de 30 €.
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,
Francine Luyckfasseel, Dr. Ketelaer.

Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction :
I.M.S.O. v.z.w.
VANHEYLENSTRAAT 16
1820 MELSBROEK
TEL. : 02/752.96.00

Patiënten / Patients

:

€ 10

Familie en vrienden
Familles et amis

:

€ 15

Steunende leden / Membres de soutien

:

€ 25

Door storting op volgend rekeningnummer
Par versemenet au compte banquare suivant :
Op naam van IMSO/au nom d'IMSO

310-0452575-59

GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER ou GEBOORTEDATUM
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE
DE NAISSANCE

OPMERKING: GIFTEN VAN € 30 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN EN GEEFT RECHT OP HET
TIJDSCHRIFT. (vb.€ 40 = gift + € 10 lidmaatschap) (voor niet-patiënten € 30 + € 15= € 45)
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 30 OU
PLUS . (p.e. € 30 don+ € 10 = € 40 pour les patients/ € 30 don+ € 15 = € 45 pour les autres) LA
COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT À LA REVUE.

TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE :
1/2 BLZ./PAGE : € 125 PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750 PER JAAR/PAR AN
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN.

VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN,
AANKONDIGINGEN, RECLAME : NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS,
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT.
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