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OVERZICHT

Ons tweede nummer is goed gestoffeerd met langere artikels. Veel
aandacht gaat naar Dialoog. Het gaat over communicatie, maar ook over
‘voeding’ in Melsbroek.
Onze buitenlandse cybercafé-assistenten vertellen wat
over zichzelf en hun verdere beschikbaarheid voor de patiënten.
Tussendoor wat echte koorts en wat speelspanning over puzzels en
sudoku.
Frank De Boodt is de centrale gast in ons interview. Hij had Yvon zoveel
te vertellen dat u volgende keer nog recht hebt op een tweede deel.

A.W.

____________________________________________
Sommaire
Dans ce deuxième numéro, vous aurez d’abord un texte de Sito,
bénévole au Cyber café, qui se présente et nous parle de son pays, la
Turquie. Hannah, la deuxième bénévole, elle, vient d’Allemagne. Tous deux
font partie d’une même association appelée European Volontary Service
(EVS), qui permet à des jeunes entre 18 et 30 ans de rendre des services
en tant que volontaire, dans toute l’Europe.
Frank De Boodt nous emmène ensuite, non pas en bateau, mais dans
les nombreux méandres d’un très riche parcours de conseiller en prévention
dans notre armée. Si riche qu’il faudra un deuxième numéro pour connaître
la suite.
D’autre articles concernent les groupes dialogue et les repas à la
clinique. Ils sont très étoffés et méritent notre attention.
Je voudrais rendre un hommage ému à Sœur Élisabeth Babina,
d’origine Hongroise, décédée ce 3 avril 2011. Sa photo se trouve dans la
revue.
Yvon.
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Overleden

Nous ont quitté

Mevrouw Christiane NIJS
Geboren te Leuven op 9 maart 1955
Overleden te Grimbergen op 12 februari 2011
Mevrouw Erna VERTENTEN
Geboren te Sint-Niklaas op 17 januari 1943
Overleden te Sint-Niklaas op 7 maart 2011
De heer René GOBBENS
Geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 3 augustus 1925
Overleden te Melsbroek op 14 maart 2011
Madame Jeannine ABSOLONNE
Née à Winenne le 7 août 1950
Décédée à Ottognies le 30 mars 2011
Mevrouw Lies DE MUYNCK
Geboren te Kortrijk op 30 juni 1978
Overleden te Wevelgem op 6 april 2011
Zuster Elisabeth BABINA
Geboren te Budapest (Hongarije), op 18 oktober 1918
Overleden te Bonheiden op 3 april 2011
De heer André DEBEYTER
Geboren te Oudenaarde op 11 mei 1938
Overleden te Melsbroek op 23 april 2011
De heer Luc BARTHELEMY
Geboren te Mechelen op 18 april 1949
Overleden te Mechelen op 20 april 2011
Mevrouw Jenny EECKHOUT
Geboren te Idegem op 25 juli 1945
Overleden te Aalst op 30 april 2011
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Zuster Elisabeth Erzsébeth BABINA
Zij werd geboren te Budaperst (Hongarije) op 18 oktober 1918.
Zij trad in bij de Zusters Ursulinen van tildonk te Mollem op 2
februari 1936. Zij werd geprofest te Mollem op 30 augustus 1938.
Vanaf 1963 was zij dienstbaar te Melsbroek.
Zij overleed inhet ziekenhuis te Bonheiden op 3 april 2011.
In nagedachtenis van zuster Elisabeth vermelden we hierbij haar
dagelijks dankgebed :
Oneindige en toch zo nabije God
Om zoveel dingen mag ik U dank zeggen :
Omdat Gij mij uit de liefde van mij ouders liet geboren worden,
Omdat Gij mij lieve mensen gaf in wie ik U mocht beminnen en dienen.
Wat zou ik zonder hen geworden zijn ?
Hoe zou ik Uw nabij heid beter ervaren hebben ?
Ik dank U omdat Gij in het Kruis mij hebt meegevoerd naar kleine vereijzenissen.
Ik dank U omdat Gij, die toch mijn Heer en God zijt, er steeds bent voor mij.
Heer God, uit liefde hebt Gij mij geschapen.
Ook ik heb U lief en wel zoals ik ben.
U wil ik dienen, loven en danken omdat Gij er altijd zijt voor mij en allen.
Bert Eynatten

Memorie voor André DEBEYTER
Vele jaren geleden leerde ik je kennen.
We zaten samen op de bestuursvergadering van I.M.S.O.
Jij was toen al jaren als vrijwilliger actief bij de uitbouw en werking
voor onze vereniging.
Het project ʹvakantie aan zeeʹ op een aangepast appartement aan zeer sociale voorwaarden
werd aan jouw toevertrouwd daarnaast speelde je uiteraard ook een belangrijke rol
in het feestcomité.
Enkele jaren geleden sloeg bij jouw het noodlot toe.
Met veel pijn moest je dan ook aan de kant gaan staan.
Gelukkig was Elise, je vrouw, zoals steeds je altijd nabij.
Wij, MS‐patiënten, zullen een dankbare herinnering aan jouw blijven koesteren.
Christel Kempeneers, Voorzitter I.M.S.O.
IMSO 2011/2

5

INTERVIEW VAN MIJNHEER FRANK DE BOODT – NOVEMBER 2010.
Y - Ah t’is vertrokken, we hebben zes uur (opmame, op de voicetracer) denk ik.
F - Oei oei, zes uur, ‘t is niet te rap.
Y- Frank, u weet dat ik niet veel vragen stel omdat ik heb gemerkt… Het kan, als ik
vragen stel dat het voor u niet veel belang heeft (Frank laat mij sukkelen met het
Nederlands)… Wat we kunnen doen is toch vragen stellen, gelijk “Wanneer ben je
geboren?”
F- Ik ben geboren in 1964, op de nationale feestdag. Mijn naam is Frank, een echte
Belgische Frank .
Y– Ja, en waar bent u geboren?
F– Ik ben geboren in Brugge in Sint- Janshospitaal, vlak onder de Onze Lieve
Vrouwetoren, rond 12 uur op de middag van de nationale feestdag van 21 juli. Toen
gingen de klokken luiden van de toren, was dat voor de nationale feest of voor mijn
geboorte? Ik weet het niet. Mijn moeder heeft aldijd gezegd dat het voor mijn geboorte
was.
Y-En waar ging u dan na het hospitaal?
F- Ik ben niet opgegroeid in Brugge, maar daar woonden mijn grootouders. Ik ben
opgegroeid in Assenhede, dat is aan de Nederlandse grens in het Meetjesland en ik heb
school gelopen in humaniora bij de Jezuïten in het Sint-Barbaracollege te Gent. Ik heb
daar Latijn-Wiskunde gevolgd met goede resultaten en ik heb dan in het zesde
humaniora gekozen voor een militaire carrière, als beroepsofficier.
Y -Was u vader ook militair?
F–Nee, mijn vader was geen militair ik had geen militaire voorbeelden behalve een
generaal. Dat was echter geen dichte familie. Hij was een verre neef, de generaal
De Boodt, en zijn eerste naam was Jozef en dat is ook mijn tweede naam. Frank Jozef
Valère zijn mijn voornamen. Josef verwijst naar mijn betovergrootvader. De generaal
zou een voorbeeld kunnen geweest zijn maar ik had wijnig contact met hem toen ik
voor een militaire carrière koos. Waarom een militaire carrière? Omdat mijn vader
burgerlijk ingenieur was en ik wilde iets meer studeren dan enkel burgerlijk ingenieur.
Dat leek mij zo saai, ik wilde er iets bij doen, en in de Koninklijke Militaire School
vond ik het : bij de ingenieursopleiding was er ook Frans, Engels en een sportopleiding.
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Ik had dus in mijn ogen een complete opleiding: ingenieur, lichamelijke opvoeding en
talen. Die opleiding duurde vijf jaar en een half.
Y – En dat gebeurde aan een normale universiteit?
F- Nee in de Koninklijke Militaire School in Brussel. In Augustus kregen wij vier
weken verlof en tijdens de rest van het normale schoolverlof was er militaire opleiding
voorzien in kampen zoals Elsenborn en Arlon. Gedurende die opleiding moest je in het
derde studiejaar kiezen voor een bepaald wapen, bij voorbeeld artillerie-of infanterie- of
pantser- of genietroepen.
Y- Maar je kon ook kiezen voor de marine, gezien je naam?
F- Nee, in het begin van uw opleiding aan de Koninklijke Militaire School moest u
kiezen voor de krijgsmachten, dit zijn de grote gehelen zoals de marine, de landmacht of
de luchtmacht. Ik had toen in 1982 gekozen voor de landmacht. Maar in de landmacht
moet u in het derde jaar kiezen voor één van de verschillende wapens.
Ik had gekozen voor lichte vliegwezen : dat zijn de helikopters. Ik wilde, zoals in elke
jongensdroom, helikopterpiloot worden. Daarvoor moet u medisch goedgekeurd
worden. Ik was de enige persoon in mijn studiejaar die goedekeurd was als kandidaathelikopterpiloot. U wordt psychisch en medisch getest, bijvoorbeeld het zicht, het
gehoor, de refexen. Ik was dan, dacht ik, perfect gezond. Ik was toen twintig jaar. Ik ben
die helikopteropleiding begonnen in 1986 begonnen. Mijn eindwerk als burgerlijk
ingenieur rondde ik af in 1987. Het eindwerk was iets met informatica. Ik spendeerde
veel tijd achter de computers, zelfs soms een gedeelte van de nacht.
Op een ogenblik had ik mijn eerste opflakkering : dat was neuritis optica en ik dacht
dat het was omdat ik zoveel tijd achter de computer zat. Ik ben naar de dienst
ophtalmologie van het militaire hospitaal geweest en… die arts moet dan al vastgesteld
hebben dat het mogelijk MS was. Maar hij heeft het aan mij niet willen zeggen.
Waarom heeft u mij niets gezegd, heb ik later gevraagd? Ja maar dan was u in paniek
en het kon dat het niet gebleven was.
Y- Ja, er bestaan ook demyeliniserende ziekten die niet MS zijn, bij voorbeeld waar u
maar één opflakkering hebt.
F- Die opflakkering van neuritis optica is na enkele weken verdwenen.
Y- Was u dan door het leger ten laste genomen?
F- Ik was vastbenoemd als officier, dus ze konden mij niet zomaar buitenzetten.
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Maar enkele maanden na mijn vaste benoeming kwam een tweede opflakkering na een
zware loopwedstrijd. Toen ging ik terug op consultatie in de dienst neurologie van het
militaire hospitaal. Daar hebben ze en lumbale punctie gedaan en de diagnose van MS
definitief gesteld. Met deze diagnose was ik niet meer geschikt als helikopterpiloot. Als
jonge gast dacht ik als kandidaat-piloot: ik ben fit en gezond… en plotseling zeggen ze: je
hebt MS.
Y- U wist wat dat was?
F- Ik wist absoluut niet wat dat was als 23-jarige.
Y- Nooit van gehoord?
F- Jawel, maar in de slechte betekenis, mensen in de rolstoel en die nauwelijk nog iets
kunnen en zo… Ik spreek van het jaar 1987.
Ik heb dan een ander wapen moeten kiezen en ik heb dan voor luchtdoelartillerie gekozen,
dit is het neerhalen van een vliegtuig met een missile. Ik heb daarvoor een opleiding
gevolgd als maintenance-officier van de radars en ik ben toen gemuteerd naar Brakel aan de
Oost-Duitse grens. In 1989 bestond het Ijzeren Gordijn nog. Die periode was tamelijk
zwaar wegens een reeks nieuwe opflakkeringen. Na een
aantal jaren, in 1991, ben ik gemuteerd naar een rustigere
job, namelijk naar de luchtdoelartillerieschool in
Lombardsijde aan de Belgische kust.
Daar heeft de school commandant bij aankomst mij
gevraagd: “Wil je een cursus preventieadviseur volgen?”.
Ik heb ja gezegd en ik heb die cursus gevolgd aan de
Industriële Hogeschool in Gent. Ik moest immers iets kiezen dat niet zo aktief was. Gezien
mijn gezondheidssituatie kon ik geen zware aktiviteiten meer uitvoeren en dus moest ik
uitkijken naar een interessante functie die eerder administratief was en dat leek een mooie
job te zijn: preventieadviseur. Nu is dat verplicht in alle bedrijven in België. Een
preventieadviseur is iemand die de leiding van een bedrijf adviseert om ongevallen te
vermijden. De MS-kliniek heeft bijvoorbeeld ook een preventieadviseur.
Y- Ja, in het Frans noemt men dat médiateur.
F –Nee, het is niet médiation, het is meer ‘conseiller en prevention’. In het leger zijn er veel
preventie adviseurs. Er zijn immers veel risico’s en veel eenheden. Ik ben één van de eerste
preventieadviseurs geweest in het Belgische leger.
Y- Heb je nog hetzelfde werk in het leger?
F- Ik heb nog dezelfde functie maar de specialiteit kan veranderen. Waarom? Omdat er veel
verschillende risicotypes zijn. Ik heb mij sedert het jaar 2000 toegelegd op de specialiteit
IMSO 2011/2
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van beroepsdoofheid : de militairen worden immers veel blootgesteld aan lawaai, zoals bij
voorbeeld tijdens het vuren met wapens, met mortieren, bij het lawaai van het
transportvliegtuig C 130 zoals die hier in de 15de Wing in Melsbroek zijn gestationeerd en
de straaljager F 16. Er zijn veel tuigen die extreem lawaaierig zijn en veel militairen weten
niet dat men de oren moet beschermen tegen het lawaai. Want als het oor beschadigd is door
lawaai is dat definitief voor de rest van uw leven. Ja, dat herstelt niet. Voor bepaalde jobs
moet u een goed gehoor hebben zoals bij voorbeeld als piloot. Bij de marine zijn er ook jobs
waar je goed moet horen.
Y- Ja, en je verliest uw plaats.
F– Ja. En tegenwoordig mag je maar op buitenlandse zending gaan als je een goed gehoor
hebt zoals tijdens de militaire opdracht in Afganistan. Als je niet goed hoort mag je niet
gaan. Dat is een vereiste waaraan in het verleden geen aandacht werd bested : gehoorverlies
doet meestal geen pijn en het bloed niet. Men ziet bovendien niet aan iemand zijn gezicht of
hij goed hoort of niet. Men kan dat enkel bij de dokter zien door middel van een audiogram
waarop men ziet welke frekwenties of tonen je goed of minder goed hoort. Het zijn vooral de
hoge tonen waar de eerste schade optreedt. Als je bij voorbeeld in een restaurant gaat met
veel volk en dus met veel achtergrond lawaai, ga je de gesprekken moeilijk verstaan en dat
komt omdat je de hoge tonen niet goed hoort.
Wat doe ik nu specifiek als preventieadviseur? Sinds 2000, begon ik de militairen in te
lichten over dit risico op beroepdoofheid. Alle militairen die binnen komen, vertel ik welk
risico ze lopen en hoe ze zich er tegen kunnen beschermen. Ik zit sinds 1998 in een rolstoel
en ik heb de moed om dat te vertellen voor zalen van150 man en meer terwijl ik in de rolstoel
zit. Ik schaam me dus niet niet ondanks het feit dat ik militair ben en in uniform. Ik zit daar
mijn uitleg te doen aan jonge gasten die juist gerecruteerd werden. Dus, in dat opzicht, heb ik
geen schaamte dat ik MS heb.
Y- Dat heb je niet gevraagd, hé.
F- Nee, nee ik heb het niet gevraagd maar het zou kunnen zijn dat ik zou zeggen : ik zit in
een rolstoel, dus ik durf niet naar buiten te komen. Je kan het vergelijken met iemand in de
Britse regering waar de minister van financïen, geloof ik, ook in een rostoel zit, niet door een
ziekte, maar wel na een aanslag op zijn leven. Hij zit in een rolstoel maar is wel minister.
Y- Er is een wereldberoemde fysicus, Stephen Hawkins, die in een rostoel zit en die een
eminent geleerde is.
F– Ah Ja, die kan helemaal niks niet doen.
Deze tekst wordt vervolgd in het eerstkomend nummer.
IMSO 2011/2
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Uitgeteld
Al geruime tijd had ik me een beetje pips gevoeld. Toen ik maar
bleef aanmodderen, ben ik binnengekomen. Zo rot voelde ik me dat
ik het niet eens gemerkt zou hebben als er bij de ingang in plaats
van een receptioniste een ijsbeer had gezeten.
Mijn toestand kwakkelde nog enkele dagen voort, maar plots kreeg
ik de lang verwachte mokerslag. Ik verdween onder de wol en dat
voor zeven dagen zoals later zou blijken. In die horizontale toestand
heb ik echter heel wat geleerd.
Vanaf de eerste dag liep de koorts hoog op en werd er een infuus
gestoken. De verpleegster had gezegd dat ze nu en dan zou komen
kijken om te zien of het infuus niet te snel liep. Plots dook mijn
vrouw op en kwam naast me zitten. "Kijken" zei ik. "Drinken?" vroeg
ze. "Kijken" zei ik weer. Ze scheen het niet te begrijpen. "Over je
voorhoofd strijken?" vroeg ze. "Kijken" zei ik. "Natuurlijk, jongen"
antwoordde ze aarzelend " wees jij nou maar rustig." Toen heb ik dus
begrepen wat het betekent als je moeilijk verstaanbaar bent. Je
moeizaam geformuleerde woorden ketsen af op muren van onbegrip.
Je wil iets zeggen en geen hond snapt het. Je wordt op jezelf
teruggeworpen. Je bent autist tegen wil en dank.
Als in een bolle lens verscheen ineens het grote, witte gezicht van
een verpleegster boven mijn bed. "Hij is niet helder." zei ze "hij ijlt."
Ik wist niet wat het was, maar ik vond wel dat ik het niet aan 't doen
was. Ze legde een groot pak op mijn borst en verdween. Mijn vrouw
die wilde weten wat het was, legde haar volle hand erop en riep plots
: "Het is verdorie ijs !" en begon een soort Indianendans rond de
kamer. "Zou dat nu 'ijlen' zijn ? " vroeg ik me af. Omdat ze na drie
uur nog geen klank had, is Hilde maar weer naar huis gegaan.
De volgende dagen heb ik ook heel goed de woorden begrepen
waarmee Wim Sonneveld een beschrijving gaf van zijn fysieke
toestand nadat hij gestopt was met roken:
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"'k Voel me beroerd, pijn in me kop, séére foete en in me mond een
dooie-makrelensmaak."
De ene dag kikkerde ik wat op en de andere lag ik weer in diepten
van ellende. Alleen de verpleging bleef op post en ging elke dag
opnieuw de strijd aan met de koorts. Ikzelf lag intussen als een
lulletje lampenkatoen te wachten op betere tijden. "Heilige
Patiëntius, bid voor ons".
Op zondag voelde ik me heel wat beter en dacht aan het liedje :
"Kortjakje is altijd ziek midden in de week, maar zondags niet."
Toen heb ik voor het eerst 's middags naar TV gekeken. Met smaak
verorberde ik programma's als : "Tik-tak" en "Bassie en Adriaan".
Sommige bezoekers moeten gedacht hebben : "Nu gaat het wel heel
snel achteruit met hem."
De volgende dag schoot de koorts weer de hoogte in en nooit kreeg
ik iets anders te eten dan beschuiten. Na een tijdje trokken allerlei
luchtspiegelingen aan mijn oog voorbij : Kip met kerrie,
hamrolletjes met witloof in kaassaus, Gentse waterzooi en als
orgelpunt een pan hormonenvrij spek met eieren. Op TV hoorde ik
intussen van Tsjetsjenië. En wat te denken over Irak en Ruanda ?
Daar stond niet Paul Bocuse-met-de-koksmuts op de achtergrond,
maar Magere Hein-met-de-zeis. Wie was er beter aan toe ?
Toen heb ik ook de wet van Murphy begrepen die zegt dat een
boterham vol jam steeds op de jamkant valt. Ik kon niet bij mijn
"gevoelig" belletje en besloot het dus maar op de grond te gooien.
Het zou wel bellen en blijven bellen. Het gaf geen kik. Murphy had
dus toch gelijk...
Woensdag was mijn verjaardag en voor het eerst mocht ik een paar
uur uit bed. Met mijn bezoek trok ik naar de cafetaria. Na een half uur
verscheen er een vriend die mij vroeger geregeld bezocht. Hij had
vernomen dat ik "binnen" was en had mij niet in mijn kamer
aangetroffen : hij was dus maar naar de cafetaria gekomen en toen hij
mij zag zitten, zei hij bloedserieus : "André Werelds... ? nooit in z'n
kot."
André Werelds
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Hoi, dit is Sercan, vrijwilliger van het cybercafe.
De meesten van jullie kennen mij als Sito dat is mijn bijnaam. Makkelijker uit te spreken dan
Sercan, is het niet? Ik ben al bijna 7 maanden in de kliniek. Degenen die de cafetaria of het
internetcafe bezoeken, kennen al min of meer onze verhalen. Maar voor degenen die ons
nog niet kennen, zal ik hier proberen mezelf een beetje beter voor te stellen.
Nou, er werd me gevraagd vanwaar ik precies ben .. Ik kom uit Luleburgaz, een klein stadje
in Turkije (nou ja, klein voor Turkije) . Je kunt het zien op de kaart omcirkeld met marker.
Zoals de oude Grieken noemen we deze regio Thracië, en onszelf Thraciërs

Ik volgde lager en middelbaar onderwijs in Luleburgaz. Toen ik 17 was, verhuisde ik naar
Bursa waar ik mijn hogere opleiding genoot. Ik studeerde 2 jaar machinebouw, maar
stopte. Toen
begon ik filosofie
te studeren en
studeerde af in
het jaar 2008.
Daarna werkte ik
één jaar als
freelance
adverteerder en
als vrijwilliger in
verschillende
organisaties.
Toen besloot ik
om deel te nemen
aan de EVS. Hier ben ik danals vrijwilliger in de MS kliniek.
Allereerst wil ik u informeren over de EVS,het Europese vrijwilligerswerk. Hanna en ik zijn
letterlijk deelnemers aan de EVS.
Wat is de EVS? De EVS is in principe, zoals de naam suggereert, vrijwilligerswerk, dat
jongeren toelaat tussen 18 en 30 jaar in het buitenland vrijwilligerswerk te doen. Jongeren
uit heel Europa en goed, in mijn geval uit Turkije in het buitenland te gaan werken als
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vrijwilliger in de jeugdprojecten. Zo heb ik het project "Breaking The Isolation" gevonden,
contact met Dr Ketelear opgenomen en nu ben ik hier .
.
Hoe heb ik me kunnen informeren over IMSO en Melsbroek? Nou, kunnen sommige van
jullie zich beslist de voormalige vrijwilligers Ozgur, Gozde (Ze zijn afgelopen zomer
getrouwd en nu leven ze in Duitsland als promovendi) en Ersan (bril, snor en baard)
herinneren. We werkten samen voor soortgelijke organisaties in de lokale vrijwilligers
projecten in de stad . Ze bluften over hun ervaringen . Ik was onder de indruk en besloot
om iets soortgelijks te doen .

Ik denk dat het eind juli 2010 was,toen ik in België aankwam. Ik herinner me dat het hier
een officiële feestdag was. Ik vond iemand in de receptie en ze toonden mij mijn kamer. Ik
geef toe, aanvankelijk leek Melsbroek me een kleine en saaie plek. Maar toen ik begon
mensen te leren kennen in de kliniek en in Melsbroek, begon ik me minder zorgen te
maken over waar ik woon. Tijdens de eerste weken, heb ik geprobeerd de omgeving en
enkele patiënten te leren kennen. Dankzij mijn vrienden- vrijwilligers kende ik sommige
mensen al, zij het alleen van naam. Zo kende ik André, Frankie, Sonia en enkele anderen.
Eerlijk gezegd, mijn eerste dagen waren een beetje hard. Ik had nog nooit gewerkt met
mensen met m.s. en ik wist niets over de ziekte. Ik wist niet hoe de mensen te benaderen
en eerlijk gezegd was ik een beetje verdrietig over hen. Naarmate de tijd verstreek, begon,
de moed en houding van de mensen me te boeien. Ik mag zeggen dat ik echt waardevolle
lessen heb gekregen door mijn ervaringen hier. Mijn
levensperspectief is op een positieve manier veranderd.

Dankzij IMSO en Dr. Ketelaer, hebben we dit jaar een
heleboel activiteiten. Als vrijwilligers van het cybercafe,
gaan we eten in de Lunch Garden, winkelen in het
warenhuis of films kijken in de Kinepolis. In het
internetcafe, kunt u werken met computers en we zijn
klaar om u te helpen bij het openen van een e-mail
adres of het aanmaken van een Facebook-account. U
kunt ook online nieuws lezen of spelletjes spelen. Maak
je geen zorgen als je geen ervaring hebt met computers,
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we zijn klaar om je de basisinformatie over computers en internet te bezorgen. U zult zien
dat het eenvoudig is.
We hebben nu Nintendo Wii en een schaakbord hebben in het cybercafe en je ziet mensen
spelen en zich amuseren met ons. Nu is ons populairste game Bowling! ‘

We spelen toernooien en soms is er een grote wedstrijd voor de hoogste score. Bovendien
is de cafetaria elke avond geopend van maandag tot vrijdag tussen 18:00-20:00 uur met
de medewerking van nieuwe vrijwilligers. Dus na het diner kunt u naar beneden komen, op
het internet surfen, iets drinken en misschien een aantal spelletjes spelen met ons spelen .
Omdat we dit jaar met zijn tweeën zijn,kunnen wij met u eens gaan wandelen in de tuin of
rond het ziekenhuis . Gewoon je verpleegkundigen die vraag doorspelen. Zij verwittigen ons
wel.
We wachten ook op nieuwe ideeën van jullie.

Vriendelijke groetjes

Sito
Vertaald uit het Engels
_____________________________________________________________________

Hallo iedereen,
Mijn naam is Hanna Kähler. Ik ben 20 jaar oud en ik woon en werk in de
Nationaal Mutiple Sclerose Centrum (NMSC) te Melsbroek als vrijwilliger
voor één jaar. Voordat ik hier begon te werken, bijna 9 maanden geleden, was
ik net klaar met mijn schoolopleiding in Duitsland. Ik verlangde na studies op
A‐niveau naar een break, want na 13 jaar school lopen was het tijd voor een
verandering.
Ik wilde me inzetten voor sociaal werk, maar ik wenste ook om Duitsland te
verlaten voor een tijdje om een ander land te leren kennen. Ik zocht naar een
mogelijkheid om deze wensen te realiseren en hoorde over het Europees
Vrijwilligerswerk. Dit is een programma van de Europese Unie dat culturele
uitwisseling nastreeft tussen verschillende Europese landen met als gevolg dat
jonge Europeanen in verschillende projecten kunnen ingeschakeld worden;
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projecten die bijvoorbeeld te maken hebben met het milieu, met kinderen of
ook met kunst.
Aldus las ik over het NMSC en de mogelijkheid om er te werken als
vrijwilliger in het cybercafe. Ik solliciteerde voor de functie en na dat alles ging
heel snel. Ik kreeg een korte opleiding in Duitsland en kort nadien zat ik al in
de trein naar Brussel‐Noord. En ja, ik kwam hier toe in juli 2010 en ik verblijf
er nog steeds zoals mijn collega Sercan.
Eigenlijk bevat ons werk twee belangrijke onderdelen: hulp bieden bij het
gebruik van de computer in de cybercafe en werken op sommige avonden van
de week in de cafetaria om drankjes te serveren voor de patiënten.
Het cybercafe is open van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 18 uur of 20 uur.
Praktisch zijn we er voor de patiënten om hulp te bieden, voor zover ze dat
wensen of nodig hebben. Sommige patiënten zijn zeer bedreven met de
computer en anderen niet. Wij zijn er voor beide partijen. Op de computers in
het cybercafe kunnen ze afdrukken, bestanden scannen, een puzzel afwerken,
brieven schrijven, of hun tijd doorbrengen op het internet hun e‐mails
nakijken, spelletjes spelen of naar muziek luisteren, enz.
Mensen met een meer uitgesproken handicap kunnen de computer gebruiken
voor bijvoorbeeld met een apparaat ʺpoint‐it!ʺ genaamd.
Op maandag, op dinsdag, woensdag en vrijdagavond houden we mijn
collega of ik de cafetaria open van 18 uur tot 20 uur. Patiënten kunnen terecht
voor een drankje , om over te schakelen van tv‐programma of voor het
openen en het gebruik uit te leggen van het pas aangekochtte ʺNintendo Wiiʺ
programma . Sinds de ʺWiiʺ in de cafetaria beschikbaar is, bestaat er een
wedstrijd tussen een patiënten ploegen die de hoogste score in bowling
nastreven.
In een van mijn eerste gesprek met Dr Ketelaer hadden we het over België en
Duitsland, en we vonden dat beide landen grotendeels veel
gemeenschappelijk hadden. Maar na de tijd die ik hier heb doorgebracht kan
ik zeggen dat we niet erg veel veschillen, maar we zeker niet gelijkend zijn.
Ik heb zoveel geleerd in België. Ik heb geleerd dat Belgische studenten elk
weekend zijn naar huis terugkeren, naar hun ouders en dat was iets bijzonders
voor mij. In Duitsland gaan de studenten niet naar huis voor het weekend of
op zijn minst niet erg vaak. Maar ik kan de Belgische studenten best begrijpen.
IMSO 2011/2
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Hier in België woonde ik, voor het eerst in mijn leven, alleen. Ik ben
zelfstandig, maar soms miste ik natuurlijk mijn familie. De langste tijd die ik
hen niet zag was vier maanden en dat is een lange tijd, als je je ouders
voordien elke dag zag. Dus werd ik echt zenuwachtig rond Kerstmis en
plande ik een vlucht naar Duitsland. Er waren toen veel problemen met de
sneeuw en het was niet zeker of de vliegtuigen wel zouden opstijgen. Maar ik
denk dat mijn moeder nog nerveuzer was dan ik . Ook leerde ik in België veel
over koken. Voordat ik naar België kwam was witloof ʺchicoreeʺ voor mij en ik
lustte dat niet, want het is niet zo populair in Duitsland. Toen ik het hier at,
smaakte ik ook graag de bittere smaak, maar nu eet ik het echt graag en ik
weet zeker dat ik, thuis gekomen, een maaltijd met witloof zal koken voor
mijn familie.
Ik heb geleerd dat sommige mensen in België met Nieuwjaar in de Noordzee
springen en er enorm van genieten. Voor mij was het een uitdaging. Het was
erg koud, maar ik heb er veel plezier aan beleefd.
In Duitsland vieren we samen oudejaarsavond met familie of met vrienden.
Voor sommigen is het de traditie om ʺFeuerzangenbowleʺ te drinken, een
speciaal mengsel van rode wijn en kruiden, die worden gekookt en in een kom
worden opgediend. Over de kom is een soort draad met suikerklontjes
gedrenkt in rum die in brand worden gestoken.
Wij ook kijken naar een speciale film op oudejaarsavond. Die noemt ʺDer 90.
Geburtstag ʺofʺ Dinner for One ʺ. Het is een comedy sketch die is erg populair
is in Duitsland.
Dit zijn maar een paar voorbeelden en misschien niet de meest uitdagende,
maar ik denk dat ze het verschil maken tussen vakanties doorbrengen in
België en woonachtig in België voor één jaar.
Ik leerde veel in dit jaar en ik denk dat dit heel belangrijk voor mij was. Ik heb
zoveel geleerd, niet alleen over België of over de Belgische bevolking, maar
ook over mensen in het algemeen, over MS, over de verschillende talen, en
vooral over mezelf.
Ik verblijf nog in het Centrum tot en met juli, maar ik denk nu reeds dat dit
jaar voor mij een ervaring is die ik niet wou missen en ik zou graag iedereen
die het mij mogelijk maakte om naar België te komen bedanken voor deze
ervaring.
Dank u
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Feestkalender 2011
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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 09 oktober

Mosselfeest - I.M.S.O.

Vrijdag 11 november

Pannenkoekenbak (Kap. o/d Bos

Wist U dat – Savez-vous
• Dat onze jaarlijkse uitstap doorgaat op 3 september 2011 naar
Vakantieverblijf “ Ter Helme”, Kinderlaan 49, 8670 Oostduinkerke.
Samenkomst aan de bus (parking N.M.S.C.) te 8 u. Rendez-vous (parking Centre
Nat. de la SEP) à 8 u .Vertrek Départ : 8u.30
Inschrijven bij Christel. Inscriptions auprès de Christel.
•

Het Centrum sinds 2011 een nieuwsbrief publiceert op haar website :
www.mscentre.be onder de hoofding “in de kijker”.
___________________________________________________________________
Te Koop
Doucherolstoel CLEAN van het merk ETAC met toiletpan en deksel.
Zachte zitting, zachte rug. Wielen kunnen geblokkeerd worden. Afmetingen breedte 52
cm diepte 58 cm, hoogte 100 cm. Volledig intact,bijna niet gebruikt. Moet weg wegens
opname in een rusthuis. Ziekenhuisbed – verpleegbed van het merk Haelvoet – type
Alamo.In alle standev te regelen. Tempus matras 200/90. Nieuwprijs 4000 € Prijs 750 €
Gsm 0473/731916
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VOEDING IN HET NMSC MELSBROEK
Op deze dialoogvergadering werd diëtiste José Goossens uitgenodigd om ons meer informatie
te geven i.v.m. de voeding in het NMSC.
Hieronder haar tekst.
Bij opname van de patiënt (maandag) zorgt de diëtiste met de nodige info voor de
maaltijdkeuze tot en met het ontbijt van donderdag.
Vanaf donderdagmiddag neemt het L.O.T. (logistiek ondersteuningsteam) de
maaltijdbestellingen over voor een hele week
Zij bevragen de maaltijden met menukeuze formulieren.
Elke patiënt mag zijn maaltijden kiezen op een daartoe bestemd formulier.
Dit moet voor 11.30 u woensdag gescand zijn.
De formulieren zijn aangepast aan het dieet en de voedingsgewoonte van de patiënt en
bieden een ruime keuze voor middagmaal, avondmaal en ontbijt.
MENUKEUZE VOOR HET MIDDAGMAAL:
Voorstel 1 is het menu van de dag dat men krijgt als er niet gekozen wordt.
Voorstel 2 is een alternatief menu, steeds kip met appelmoes.
Voorstel 3 zijn 2 eenpansgerechten: spaghetti of macaroni
Wanneer deze niet gewenst zijn, kan men uit de middelste kolom zelf een maaltijd
samenstellen door alle componenten (soep, vlees,…) apart aan te duiden. Hiervan kan 1 soort
gekozen worden, ofwel een gewone portie, ofwel in een dubbele portie.
Soep: soep van de dag
Vlees: vlees van de dag
kippenfilet
gebakken vis
hamburger
vegetarische burger: elke dag een andere soort, zoals vermeld (quorn,
groenteballetjes,…), vernoemd op het formulier, zaterdag is er vegetarische
lasagne.
Vleessaus: saus van de dag (vleessaus – provençaalse saus – champignonsaus….)
botersaus (margarine) (eventueel bij vis)
Groente: groente van de dag
appelmoes
wortelen
seizoensla vinaigrette
seizoensla mayonaise
Zetmeel: aardappelen van de dag
puree
natuuraardappelen
rijst
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Bij een eenpansgerecht (kalfsblanket met champ., witloof met ham, koninginnepasteitje…)
en bij een saus (provençaal, archiduc,…) kan een extra portie groente of een koude schotel
gevraagd worden.

Menu moet nog aangevuld worden met een drank, dessert, eventueel een
extra verstrekking en een beker.
Hiervan kan 1 soort gekozen worden.
Drank: vaste keuzes op het formulier
Dessert: 1ste keuze: dessert van de dag
andere keuzes komen dagelijks terug
Extra verstrekking: vaste keuzes ( komen dagelijks op het formulier)

MENUKEUZE VOOR HET AVONDMAAL EN HET ONTBIJT VAN DE DAG
NADIEN:
AVONDMAAL:
Brood: 1 soort kan gekozen worden
aantal sneden: telt op (wil je 3 sn.: vakje onder 3 inkleuren, 6 sn.: vakje onder 2 en 4
inkleuren)
Smeersel: 1 soort kan gekozen worden
telt ook op, maar aantal is afhankelijk van de sneden brood. Bij 2 sneden brood: 1
potje margarine.
Beleg: max. 2 verschillende soorten beleg kunnen gekozen worden
porties: 1 of 2 porties van eenzelfde soort beleg
1 portie per 2 sneden brood
4 sn.: 1 portie van 2 verschillende soorten beleg of een dubbele portie van 1
soort beleg
2 sn.: 1 portie van 1 soort beleg
6 sn.: 3 porties uit 2 soorten beleg
eerste 2 soorten beleg: dat van de dag (elke dag ander beleg)
de andere keuzes staan dagelijks op het formulier
Dessert: 1 soort kan gekozen worden
1ste keuze: dessert van de dag
andere keuzes komen dagelijks terug
Drank: 1 soort kan gekozen worden (vaste keuzes op het formulier)
Extra verstrekking: 1 soort van pudding of yoghurt kan gekozen worden
vaste keuzes staan dagelijks op het formulier.
diversen (suiker, canderel, citroen, beker): 3 soorten kunnen gekozen worden
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ONTBIJT:
Brood: zie formulier avondmaal (zondag pistolets of sandwiches bij het ontbijt)
Smeersel: zie formulier avondmaal
Beleg: dagelijks kan uit het volgende gekozen worden:
zoet : confituur – choco – honing – stroop – honingkoek – speculaas –
speculaaspasta
hartig : hollandse kaas – smeerkaas – witte kaas
max. 2 verschillende soorten beleg kunnen gekozen worden
porties: 1 of 2 porties van eenzelfde soort
1 portie per 2 sneden brood
Drank: zie formulier avondmaal
Extra verstrekking: 1 soort kan gekozen worden
vaste keuzes staan dagelijks op het formulier
Diversen: max. 3 soorten kunnen gekozen worden
Het beleg bij de boterhammen (avond en ontbijt) is beperkt bij een AVVZ (arm aan
verzadigde vetzuren – bij te hoge cholesterol) en bij een vermageringsdieet. Dit wordt met de
patiënt besproken.

INVUL FORMULIER:
Elke keuze moet ingevuld worden.
Vakjes moeten voldoende zwart gekleurd zijn (geen lichte kleuren).
Anders verschijnt het gevraagde niet op de bandkaart en dus niet op het dienbord.
Wie geen trek heeft, mag nooit “Ik wil geen maaltijd” invullen.

BIJ GEEN NIET INGEVULDE FORMULIEREN : STANDAARD MAALTIJD.
MIDDAG: soep – menu van de dag – dessert van de dag – plat water
AVOND: 4 sneden brood wit of bruin (dieet) – marg. – eerste beleg van de dag en confituur
- dessert van de dag
ONTBIJT: 2 sneden brood wit of bruin (dieet) – marg. – confituur – pudding of yoghurt
(dieet)
Standaard maaltijd is aangepast aan het dieet en de voedingsgewoonte van de patiënt.

DE FORMULIEREN BIEDEN EEN RUIME KEUZEMOGELIJKHEID VOOR DE
PATIËNT. ELKE DAG KAN DE PATIËNT ZIJN 3 MAALTIJDEN SAMENSTELLEN.
OOK DE PATIËNT DIE EEN DIEET MOET VOLGEN KAN BINNEN DE GRENZEN
VAN ZIJN DIEET EEN KEUZE MAKEN.

Verslag : José Goossens, diëtiste en Sara De Bondt.
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Nieuwe puzzel Nederlands
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PUZZELS EN SUDOKU Nr. 1
Puzzel
We ontvingen 7 antwoorden ,waarvan 2 foutieve.
Jozef Caers, Wilfried De Buyser, Myriam Saerens, Simone Steels en Rita
Verbeken waren correct.
Rita Verbeken gaat met onze 30 € aan de haal. Proficiat.

Sudoku
We kregen 8 correcte antwoorden
Wilfried De Buyser, Freddy Franckaert, , Alfons Roosen, Myriam Saerens,
Simone Steels, Michel Thils , Rita Verbeke, Paula Verhaegen,
De winnares heet Paula Verhaegen . Gelukgewenst.
____________________________________________________________________________

De Prêtre Orthopedie
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ANTWOORD OP DE SUDOKU
N° 1

Uitslag van N° 1
wordt vermeld op pagina 51.
N° 2

U kan 30 € winnen indien U ons het juiste antwoord toestuurt voor 01/08/2011.
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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---- PUB HENDRIKS
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----- PUB DRUKKERIJ 1/2

----- PUB ORTHOPEDIE
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ANNIVERSAIRES ‐ VERJAARDAGEN

Juli - Juillet

Augustus - Août

STAES Mr. Roger

HERENT

19330701

RIJCKX Daisy

WUUSTWEZEL

19690801

BREMS Marleen

HAASRODE

19620701

VAN LANDEGHEM J.

BRASSCHAAT

19620802

D'ANGELO M-C

MORLANWELZ

19500701

VAN DEN BOSSCHE Rosa

19310805

VANDERMUEREN Luc

LEUVEN

19630702

CORNELIS Myriam

WOLVERTEM
SINT-PIETERSLEEUW

19520805

THILS Mr. Michel

MERCHTEM

19440702

TUERLINCKX Helga

WILRIJK

19630805

MAES Victorine

WILLEBROEK

19410703

DAAMEN Ardina

GRIMBERGEN

19470806

CHAMON Sabine

KOKSIJDE

19650703

ABSOLONNE Jeaninne

BIERGES

19500807

ROOMAN Mevr. Christa

HEIST O/D BERG

19550703

ROEF Ann

AARSELAAR

19690807

KORNAS Mevr. Linda

REET

19580704

THOMAS Marleen

JETTE

19580808

STORMS Johan

HOWALD

19600704

GORRIS Kim

ZWIJNDRECHT

19750808

DECOENE Dhr. Paul

AVELGEM

19420706

DE WACHTER Mr. Eduard

RUMST

19310808

HAMMOND CELIE

BRAINE L'ALLEUD

19650707

PEETERS Hedwige

HEVERLEE

19540809

VAN QUICKELBERGHE St.

RONSE

19760708

VAN LIMBERGHEN Leo

ANTWERPEN

19690708

NACKOM François

LONDERZEEL
ST. STEVENS
WOLUWE

19530810

NEYRINCK Hilde
RUELLE Marthe

BRAINE-L'ALLEUD

19340709

SCHOUTEN Bernice

ANTWERPEN

19700811

LIEVENS Mr. Johan

WINGENE

19550710

LEBRUN Michèlle

19480711

GHISLAIN Catherine

LAEKEN
BERCHEM-STEAGATHE

VERCAMMEN Henriette

19330810

VERDEYEN J.

LEEFDAAL

19500811

LEJEUNE Jenny

JETTE

19340812

19550715

SMEETS Mr. Jan

VILVOORDE

19460813

MELSBROEK

19520716

BERVOETS Alf.

TESSENDERLO

19510814

KERCKHOVE Liliane

WEZEMBEEK-OPPEM

19300717

BRUFFAERTS Karel

NEERIJSE

19530817

DE KERPEl Ilse

SILLY

19640718

DE MEYER Patrick

BRECHT

19570817

DE ROOZE Yvette

LOKEREN

19380720

SCHELLENS Mevr.Maria

HAREN

19560818

DE WEERDT Martine

BERLAAR

19620720

BOUCQUEAU S

FAYT-LEZ-MANAGE

19570823

DE BOODT Frank

OPWIJK

19640721

BILLER Françoise

LIMAL

19440823

LEROY - MAASSEN

BRUXELLES

19420721

GOOSSENS Marie-josé

VILVOORDE

19520823

ANNE Anita

ANTWERPEN

19580722

VANDERSTRAETE J.

St.-STEVENS-

19350823

VRINDTS Aloïsette

BRUSSEL

19370722

KHATCHATRIAN Nune

WOLUWE-ST-PIERRE

19680825

PICARD Paula

Melsbroek

19430722

OOMS Paul

WILRIJK

19610825

OLIE Viviane

SINT-KATELIJNE-

19560724

GALLEZ Gisèle

BOIS D' HAINE

19350826

CLEMENS Frieda

AARTSELAAR

19520725

BUYS L. - GELDMEYER

MELSBROEK

19390829

ELOY Jacques

WEMMEL

19470727

SMET - COPPIETERS

BORNEM

19520829

PANS Rita

BRUSSEL

19570727

VAN DEN BRANDEN Walter

BONHEIDEN

19510829

BROUCKE Lieve

MANNEKENSVERE

19540727

VANHOVE Mevr. Jeanine

LEUVEN

19500830

VAN AERSCHOT Elza

RILLAAR

19520729

VAN VLASSELAER Carina

STEENOKKERZEEL

19640831

DE DONDER Greta

GREMBERGEN

19400730

JACOBS Henriette

TERVUREN

19330731

BAL Jean

MELSBROEK

19380731
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September - Septembre
VAN DEN BRANDE Marina

MECHELEN

19630901

VAN DEYCK Maria

REET RUMST

19350902

SEL Annie

RUMST

19390903

BLONDE Alain

GENT

19660904

VANLEEUW-FESTRAETS

TIENEN KUMTICH

19400905

BAl Gilbert

19480905

VAN REMOORTELE Lea

VILVOORDE
BUGGENHOUTOPSTAL

RONSMANS Marina

LINTER

19610906

VERMARIEN Paul

DEURNE

19420907

L'HOOST Francine

ELEWIJT

19640908

SZYMUSIK Philippe

GENVAL

19540908

WESTERLINCK Jean

ZWIJNDRECHT

19370910

LOMMELEN Marcel

ANTWERPEN

19590910

ERAETS Annita

TIELT-WINGE

19490911

MARIEVOET Dhr Robert

WILLEBROEK

19420911

DE WEVER Bernadette

DENDERLEEUW

19500913

VANDENBERGH Edward

BAZEL

19350913

WEYGAERTS Lieve

ZAVENTEM

19730914

ALEN Nicole

TESSENDERLOO

19570915

QUAHABI Ahmed

MELSBROEK

19540916

VERSTRAETEN Thierry

JETTE

19630917

WOUTERS Fabienne

WAVRE

19620918

DOUTRELINGE Joëlle

WOLUWE-SAINT-

19520919

BOTEL Ginette

BRASMENIL

19380919

D'EXELLE Frie

GRIMBERGEN

19560920

MASSCHAELE H.

GALMAARDEN

19320923

LUPANT Julia

BRUSSEL

19450925

VINCK Franky

HERENT

19740926

TACQ Albert

BRUXELLES

19490928

HEUGHEBAERT P.

WESTMALLE

19000929

BLOCKEEL Charles

BAULERS

19360930

19590906

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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Salut,
Je me présente, je suis Sercan, bénévole du cybercafé.

La plupart dʹentre vous me connaissent comme Sito qui est mon surnom. Plus
facile à prononcer que Sercan, nʹest‐ce pas? Je réside dans la clinique depuis
près de 7 mois. Ceux qui visitent le cybercafé et la cafétéria me connaissent déjà
plus ou moins. Toutefois, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais
essayer de me présenter un peu plus.
Certains ont demandé d’où je viens. Je suis de Luleburgaz, une petite ville
(enfin, petite pour la Turquie) en Turquie. Vous pouvez la voir sur la carte
entourée avec le marqueur. Nous appelons cette région la Thrace, nous‐
mêmes sommes
des Thraces
comme les
anciens Grecs
avaient
coutume de
nous nommer.
Jʹai suivi mes
études
primaires et
secondaires
dans
Luleburgaz,
puis quand
jʹavais 17 ans,
jʹai déménagé à Bursa, où jʹai suivi mes études secondaires. Jʹai étudié la
construction de machines pour 2 ans, mais abandonné.
Puis jʹai commencé à étudier la philosophie et suis diplômé de lʹannée 2008.
Après cela, jʹai travaillé comme annonceur freelance pour 1 année et fait du
bénévolat dans des organisations différentes. Alors jʹai décidé de participer à
EVS et, me voici au Centre de Melsbroek, comme volontaire.
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Dʹabord, je tiens à vous informer sur le SVE, “Service Volontaire Européen”
ou EVS en anglais “European Voluntary Service”.
Hanna et moi sommes littéralement members actifs dʹSVE.
Quʹest‐ce que le SVE/EVS? EVS est essentiellement, comme son nom
lʹindique, le service volontaire qui permet aux jeunes entre 18‐30 ans de faire
du bénévolat à lʹétranger : les jeunes de toute lʹEurope et même, dans mon
exemple de la Turquie, de travailler dans des projets de jeunes en tant que
bénévoles.
Jʹai donc trouvé le projet du Centre ʺCombattre lʹisolement» et contacté le
Dr Ketelaer et me voici à Melsbroek.
Comment jʹai obtenu l’information sur l’IMSO et Melsbroek ? Eh bien,
certains dʹentre vous vous souvenez peut‐être dʹanciens volontaires du
cybercafé! Ozgur et Gözde (Ils sont mariés depuis lʹété dernier et ils vivent
maintenant en Allemagne, doctorants) et Ersan (lunettes, moustache et la
barbe). Nous avons travaillé pour des organisations semblables ensemble
dans des projets locaux de volontaires dans la ville où nous avons étudié. Ils
nous ont présenté leurs expériences dʹune manière positive. Jʹai été
impressionné et j’ai décidé dʹavoir une expérience similaire.
Je pense que cʹétait à la fin de Juillet 2010, que je suis arrivé en Belgique. Je me
souviens, cʹétait un jour férié en Belgique. Jʹai trouvé quelquʹun à la réception
et ils m’ont montré ma chambre. Je lʹavoue, comme un avant‐goût, Melsbroek
me semblait comme un endroit petit et ennuyeux. Mais en faisant la
connaissance des gens dans la clinique et à Melsbroek, jʹai commencé à
apprécier lʹendroit. Les premières semaines, jʹai essayé de découvrir les
environs et de rencontrer des patients. Merci à mes amis qui m’avaient déjà
parlé de certaines personnes comme Andrée, Frankie, Sonia et quelques
autres.
Franchement, mes premiers jours ont été un peu difficile. Je nʹavais jamais
travaillé avec des personnes atteintes de SP avant et je ne savais rien de la
maladie. Je ne savais pas comment aborder les gens et honnêtement, jʹai été
un peu triste à leur sujet. Toutefois, avec le temps, le courage et lʹattitude des
gens ont commencé à me fasciner. Je pourrais dire que jʹai appris des leçons
très utiles ici à ce jour. Mon point de vue sur la vie a changé de manière
positive.
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Merci à IMSO et le docteur Ketelaer, cette année nous avons beaucoup
dʹactivités en tant que bénévoles du cybercafé, nous assistons à des sorties qu’
organise l’ IMSO comme les visites au Lunch Garden, du shopping et des
séances de cinéma.
Au cybercafé, vous pouvez travailler avec les ordinateurs et nous sommes
prêts à vous aider pour ouvrir une adresse e‐mail ou créer un compte
Facebook. Vous pouvez également lire en ligne des journaux ou jouer à des
jeux Internet.
Ne vous inquiétez pas si vous nʹavez aucune expérience avec les ordinateurs,
nous sommes prêts à vous donner des informations de base sur les
ordinateurs et Internet. Vous verrez que cʹest
facile.
En dehors de cela maintenant, nous avons
Nintendo Wii et un jeu dʹéchecs dans le
cybercafé et vous pouvez voir des gens jouer
et applaudir avec nous. Pour le moment,
notre jeu le plus populaire est le Bowling!
Nous avons mis en route un tournois et il y a
parfois une grande compétition pour obtenir
le score le plus élevé.
En outre, la cafétéria est ouverte tous les
soirs du lundi au vendredi entre 18h00‐
20h00, avec la collaboration de nouveaux
bénévoles. Ainsi après le dîner, vous pouvez descendre au cybercafé, surfer
sur internet, boire un verre et peut‐être jouer avec nous .
Enfin, puisque nous sommes deux bénévoles cette année, nous sommes en
mesure de sortir avec vous et vous promener dans le jardin ou autour de
lʹhôpital, il suffit de demander à votre infirmière d’étage qui nous transmettra
votre demande.
Nous attendons de nouvelles idées et suggestions de votre part.
Cordialement
Sercan
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Salut tout le monde,
Mon nom est Hanna Kähler. Jʹai 20 ans et je vis et travaille dans le Centre
National de la Sclérose en Plaques à Melsbroek en tant que bénévole, pour un an.
Avant de commencer à travailler, il y a environ 9 mois, je venais de terminer
lʹécole en Allemagne. Je ne voulais pas étudier tout de suite après mon bac, car
après 13 ans de lʹécole, il était temps de changer. Je voulais mʹimpliquer dans le
travail social, mais aussi quitter lʹAllemagne pendant un certain temps et
apprendre à connaître un autre pays.
Jʹai cherché une possibilité de communiquer mon souhait et ai découvert le
Service Volontaire Européen. Il sʹagit dʹun programme de lʹUnion européenne qui
a pour but de réaliser des échanges culturels entre les jeunes de différents pays
européens. De jeunes européens travaillent et vivent dans différents projets qui
sont par exemple relatifs à lʹenvironnement, aux activités sociales ou artistiques.
Donc, jʹai lu la possibilité de travailler comme bénévole dans le cybercafé du
Centre National de Melsbroek. Jʹai postulé et tout est allé très vite.
Jʹai reçu une formation de courte durée en Allemagne et ensuite je me suis
retrouvée dans le train à la Gare du Nord. Je suis arrivé en juillet 2010 et suis
encore ici, tout comme mon collègue Sercan.
Fondamentalement, notre travail
comporte deux parties importantes:
apporter une aide à lʹutilisation de
lʹordinateur dans le cybercafé et
travailler certains soirs de la semaine à la
cafétéria pour servir des boissons aux
patients.
Le cybercafé est ouvert du lundi au
vendredi de 10 h jusquʹà 18 h ou 20 h
pour les patients du Centre.
Pratiquement nous sommes là pour aider les patients qui le désirent. Certains
patients sont très habiles à utiliser un ordinateur et dʹautres non. Nous sommes là
pour les deux parties. Sur les ordinateurs dans le cybercafé, ils peuvent imprimer,
faire un puzzle, faire des mots croisés, écrire des lettres, ou passer le temps sur
Internet pour vérifier les e‐mails, écouter de la musique, etc.
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Les personnes plus handicapées peuvent utiliser lʹordinateur avec des aides
techniques, par exemple un appareil qui
sʹappelle ʺpoint‐it!ʺ.
Les lundis, mardis, mercredis et certains
vendredis mon collègue ou moi‐même
travaillons dans la cafétéria de 18 h à 20 h
pour servir des boissons, changer le
programme de télé ou ouvrir et expliquer
lʹutilisation de la nouvelle ʺconsole
Nintendo Wiiʺ . Depuis que la ʺwiiʺ est à
la cafétéria, il ya une compétition des
groupes de patients pour obtenir le score le plus élevé au bowling.
Lors d‘une de mes premières conversations avec le Dr. Ketelaer nous parlions de
la Belgique et de lʹAllemagne qui nous semblaient pas si différentes, mais après le
temps passé ici, je peux dire : „ Nous ne sommes pas très différents, mais nous ne
sommes sûrement pas semblables.
Jʹai tellement appris en Belgique. Par exemple, les étudiants belges rentrent chez
eux chaque week‐end chez leurs parents ce qui était inhabituel pour moi. En
Allemagne, les étudiants ne rentrent pas à la maison pour le week‐end ou du
moins pas très souvent. Mais je peux comprendre les étudiants belges.
Ici, en Belgique, jʹai vécu pour la première fois dans ma vie seule. Je suis
indépendante, mais parfois ma famille me manque. Je n’ai pas vu mes
parentsdepuis quatre mois. C’est très long quand on vous avez l’habitude de voir
vos parents tous les jours.
Alors je suis vraiment devenue nerveuse autour de Noël et jʹai voulu prendre
lʹavion pour lʹAllemagne. Mais il y avait tellement de problèmes avec la neige
quʹil nʹétait pas sûr que les avions volent. Mais ma mère était encore plus
nerveuse que moi.
Jʹai aussi appris en Belgique les habitudes alimentaires. Avant mon arrivée en
Belgique, witloof était «Chicorée» pour moi et je n‘en mangais pas beaucoup
parce que ce nʹétait si populaire en Allemagne. Au début je n’appréciais le goût
amer, mais maintenant j‘ en mange avec plaisir et je suis sûre que je préparerai un
repas avec du witloof pour ma famille à mon retour.
Jʹai vu que certaines personnes en Belgique sautent, à l’occasion du Nouvel An
dans la mer du Nord et cela m’a beaucoup plu malgré le froid.
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En Allemagne, nous aimons célébrer le Nouvel An avec la famille ou entre amis.
Pour certains, il est de tradition de boire le ʺFeuerzangenbowleʺ un mélange
spécial contenant du vin rouge chauffé avec des épices dans un bol. On y ajout
également des cubes de sucre trempés dans le rhum qu’on flambe. Nous
regardons aussi un film spécial appelé «Der 90. Dîner Geburtstag »ou« Dinner for
one ». Il sʹagit dʹun sketch comique qui est très populaire en Allemagne.
Ces choses ne sont que quelques exemples, peut‐être pas les plus passionnants,
mais je pense quʹils font la différence avec les vacances en Belgique.
Jʹai beaucoup appris cette année. Et je pense que cʹest très important pour moi. Jʹai
appris, pas seulement sur la Belgique ou sur le peuple belge, mais aussi des gens
en général, sur la S.P., au sujet des langues différentes, et surtout sur moi‐même.
Je reste au Centre jusquʹen juillet. Cette année restera une expérience que je ne
voulais pas manquer et je tiens à remercier tous ceux qui l‘ont rendue possible.
Je vous remercie beaucoup.

C
Caalleennddrriieerr 22001111
Dimanche 07 août

Barbecue - I.M.S.O.

Samedi 03 septembre

Excursion Patients - I.M.S.O.

Samedi 09 octobre

Fête aux moules - I.M.S.O.

Vendredi 11 novembre

Journée des crêpes (Kap. o/d Bos)

Samedi 10 décembre

Fête de Noël - Rotary

Vendredi 16 décembre

Noël - I.M.S.O.

Savez-vous que le Centre publie depuis cette année sur son site www.mscentre.be une
« publilettre » dans laquelle vous trouverez les dernières nouvelles concernant le
développement de notre Centre.
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INTERVIEW DE MONSIEUR FRANK DE BOODT-Novembre 2010. TRADUCTION.

Cette interview a été réalisée d’une traite, à l’aide d’un dictaphone. L’usage de cet engin,
d’une part, et l’emploi du néerlandais, d’autre part, ont permis une totale spontanéité dans
les reparties.
Yvon- Ah ! C’est parti, nous avons six heures, je pense (de prise de son sur le dictaphone).
Frank - Ouille, ouille ! Six heures, ce n’est pas trop court !
Y.- Frank, tu sais que je ne pose pas beaucoup de questions parce que j’ai remarqué… Il
est possible, si je pose des questions, qu’elles ne présentent pas beaucoup d’intérêt pour toi
(Frank me laissait m’emberlificoter dans mon néerlandais, mais c’était très bien ainsi).
Nous sourîmes tous les deux, et j’en remis une couche : « Ce que nous pouvons faire, c’est
quand-même poser des questions comme : Quand es-tu né ? »
F.- Je suis né en 1964, le jour de la fête nationale. Mon nom est Frank, un vrai Fran(k )
belge.
Y.- Oui ! Et ou es-tu né ?
F.- Je suis né à Bruges, à l’hôpital Saint-Jean, juste sous les tours de Notre-Dame, vers
midi, au milieu de la journée de la fête nationale du 21 juillet. Les cloches se mirent à
sonner à cet instant : était-ce pour la fête nationale ou pour ma naissance ? Je ne le sais
pas. Ma mère a toujours dit que c’était pour ma naissance.
Y.- Et où es-tu allé après l’hôpital ?
F.- Je n’ai pas grandi à Bruges mais mes grands-parents y habitaient. J’ai grandi à
Assenede, c’est près de la frontière avec les Pays-Bas, dans le Meetjesland, et j’ai fait mes
Humanités chez les Jésuites, au collège Sainte-Barbara de Gand. J’y ai suivi LatinMathématiques avec de bons résultats et j’ai choisi, en sixième, la carrière militaire,
comme officier.
Y.- Est-ce que ton père était militaire ?
F.- Non, mon père n’était pas militaire et je n’avais pas d’exemple militaire, excepté un
général. Il n’était cependant pas de la famille proche. C’était un cousin éloigné, le général
De Boodt, son prénom était Jozef. C’est mon deuxième prénom. Frank Jozef Valère sont
mes prénoms. Et Jozef fait référence à un trisaïeul. Le général aurait pu être un exemple
pour moi mais j’avais peu de contacts avec lui au moment du choix de la carrière militaire.
Pourquoi une carrière militaire ? Parce que mon père était ingénieur civil et je voulais faire
quelque chose de plus. Cela me semblait tellement fade, ingénieur seulement. Je voulais y
ajouter quelque chose, et à l’École Royale Militaire, je l’avais : à côté de la formation
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d’ingénieur, j’avais une formation en français, en anglais et en éducation physique. À mes
yeux, j’avais une formation complète. Cette formation durait cinq ans et demi.
Y.- Et cela se passait dans une université normale ?
F.- Non, dans l’École Royale Militaire à Bruxelles. En août, nous n’avions que quatre
semaines de congé et durant le reste du congé académique normal nous avions une
formation militaire dans des camps comme Elsenborn et Arlon. Pendant cette formation
nous devions, au cours de la troisième année d’étude, choisir une arme, l’artillerie,
l’infanterie, les chars, le génie.
Y.- Mais, tu pouvais aussi choisir la marine, vu le nom que tu portes (De Boodt signifie Le
Bateau) ?
F.- Non, au début à l’École Royale Militaire, il fallait choisir une force ; ce sont des
grands ensembles comme la force terrestre, la marine, la force aérienne. J’avais alors, en
1982, choisi pour la force terrestre. Mais, dans la force terrestre, il fallait, à la troisième
année, choisir une arme.
J’avais choisi aviation légère : les hélicoptères. Je voulais, comme le rêvent les jeunes,
devenir pilote d’hélicoptères. Pour cela, il faut être apte. J’ai été la seule personne de mon
année à être admise. On est testé sur les plans psychique et physique, la vue, l’ouïe, les
réflexes. J’étais alors, pensais-je, en parfaite santé. J’avais vingt ans. J’avais commencé
cette formation de pilote d’hélicoptère en 1986. Mon mémoire d’ingénieur civil était mené
à bien en 1987. Il touchait à l’informatique. Je passais beaucoup de temps derrière les
ordinateurs, parfois une partie de la nuit.
Brusquement, j’ai ma première poussée : c’était une névrite optique. J’ai pensé que c’était
parce que j’avais passé trop de temps derrière les ordinateurs. Je suis allé au service
d’ophtalmologie de l’hôpital militaire et… ce médecin a bien dû penser qu’il était devant
un cas de sclérose en plaques possible. Mais il n’a rien voulu me dire. « Pourquoi n’avezvous rien voulu me dire ? », ai-je demandé plus tard. Parce que vous auriez été en état de
panique et que peut-être cela ne serait pas resté.
Y.- Oui, c’est vrai, il existe des maladies démyélinisantes qui ne sont pas la sclérose en
plaques, dont certaines sont à poussée unique.
F.- Cette poussée de névrite optique a disparu complètement après quelques semaines.
Y.- Étais-tu alors complètement pris en charge par l’armée ?
F.- J’étais définitivement nommé comme officier, donc on ne pouvait pas me mettre
simplement à la porte.
Mais, quelques mois après ma nomination définitive, survint une deuxième poussée, après
une lourde épreuve de course à pied. Alors j’ai consulté à nouveau à l’hôpital militaire. Ils
m’ont fait une ponction lombaire, et le diagnostic de sclérose en plaques a été
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définitivement établi. Avec un tel diagnostic, je ne convenais plus comme pilote
d’hélicoptères. J’étais jeune et candidat pilote, je pensais : je suis en pleine forme et en
pleine santé… et brusquement l’on vous dit : « vous avez la sclérose en plaques. »
Y.- Tu savais ce que c’était ?
F.- Je ne savais absolument pas ce que c’était, j’avais vingt-trois ans.
Y.- Jamais entendu parler ?
F.- Si, mais très péjorativement, des gens en chaise roulante, et qui peuvent rarement
encore faire quelque chose…Je parle de l’idée qu’on avait de la sclérose en plaques alors,
en 1987. J’ai dû choisir une autre arme, j’ai alors choisi l’artillerie aérienne : toucher un
avion à l’aide d’un missile. J’ai suivi pour cela une formation comme officier de
maintenance pour les radars et j’ai été muté à Brakel, à la frontière avec l’Allemagne. En
1989, le rideau de fer existait encore. Pour moi c’était dur en cette période, j’avais
beaucoup de poussées. Après quelques années, en 1991, j’ai été muté vers un travail plus
tranquille, à savoir à l’artillerie aérienne à Lombarsijde. Là, le commandant m’a demandé :
« Voulez-vous suivre un cours de conseiller en
prévention ? » J’ai dit oui et j’ai suivi ce cours à la Haute
École Industrielle, à Gand. Il me fallait toujours choisir
quelque chose qui n’était pas trop dur : je ne pouvais plus,
à cause de mon état de santé, choisir quelque chose de trop
pénible et je devais regarder autour de moi s’il n’y avait
pas une fonction intéressante qui me conviendrait, qui
serait plutôt administrative, comme : Conseiller en prévention. Maintenant, c’est
obligatoire dans toutes les entreprises en Belgique. Un conseiller en prévention est
quelqu’un qui conseille la direction d’une entreprise afin d’éviter les accidents. La clinique
MS par exemple en a un. À l’armée, il y a beaucoup de conseillers en prévention. Il y a
toujours beaucoup de risques et beaucoup d’unités. J’ai été un des premiers conseillers à
l’armée belge.
Y.- As-tu encore le même travail à l’armée ?
F.- J’ai encore la même fonction mais la spécialité peut se modifier. Pourquoi ? Parce qu’il
y a beaucoup de types de risques différents.
Depuis l’an 2000, je m’applique dans la spécialité de la surdité professionnelle : les
militaires sont constamment très exposés au bruit, comme par exemple pendant les tirs
avec les armes à feu, avec les mortiers, lors des transports avec les C130 comme ceux qui
sont stationnés ici au 15°Wing de Melsbroek, et les chasseurs à réaction F16. Il y a des
engins qui sont extrêmement bruyants et beaucoup de militaires ne savent pas qu’il faut
protéger les oreilles contre le bruit. Une fois que l’oreille est endommagée par le bruit,
c’est définitif et pour le reste de la vie. Pour beaucoup de jobs, il faut avoir une bonne
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oreille, par exemple pilote. À la marine il ya beaucoup de jobs aussi où il faut une bonne
oreille.
Y.- Oui, et tu perds ta place si...
F.- Oui. Et actuellement on ne peut aller en mission à l’étranger que si on a une bonne
audition, comme pendant l’intervention militaire en Afghanistan. Si tu n’entends pas bien,
tu ne peux pas y aller. C’est une exigence à laquelle on n’attribuait pas d’importance
auparavant. La perte auditive ne fait pas mal le plus souvent, et cela ne saigne pas. On ne
voit pas à la figure de quelqu’un s’il entend bien ou non. On ne peut le voir que chez le
médecin, au moyen d’un audiogramme où l’on voit pour quelles fréquences ou pour quels
sons l’audition est moins bonne. C’est généralement pour les tons aigus qu’apparaissent
les premiers dommages. Si tu vas par exemple dans un restaurant avec beaucoup de monde
et donc beaucoup de bruit de fond, tu vas comprendre difficilement les conversations et
cela parce que tu entends mal les sons aigus.
Que fais-je maintenant de spécifique en tant que conseiller en prévention ? Depuis 2000,
j’ai commencé à informer les militaires du risque de surdité professionnelle. À tous les
militaires qui entrent, j’explique quels sont les risques et comment se protéger. Je suis,
depuis 1998, dans une chaise roulante et j’ai le courage de donner ces informations pour
des salles de 150 personnes et plus, pendant que je suis assis dans cette chaise. Je n’ai
donc pas honte, malgré le fait que je sois militaire et en uniforme. Je suis là à donner mes
explications à de jeunes gaillards qui viennent juste d’entrer à l’armée. Donc, de ce point
de vue, je n’ai pas honte d’avoir la sclérose en plaques.
Y.- Tu ne l’a pas demandée !
F.- Non, non je ne l’ai pas demandée, mais il se serait pu que je me sois dit : « Je suis dans
une chaise, donc je n’ose plus mettre le nez dehors. Tu peux comparer cela à quelqu’un du
gouvernement britannique, le ministre des finances, je crois, qui est en chaise roulante, pas
à cause d’une maladie, mais à cause d’un attentat sur sa vie. Il est en chaise roulante, mais
ministre.
Y.- Il y a un physicien de renommée mondiale, Stephen Hawkins, qui est en chaise
roulante et est un éminent savant.
F.- Ah Oui ! Il ne peut plus rien faire.
Y.- Un génie !
F.- Oui, oui.
N.B. La publication sera complétée dans le prochain numéro.
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SUDOKU

N° 1

Sept bonnes réponses nous sont parvenues.
Madame Legrand‐Carmon a gagné la récompense de 30 €.

N° 2

Vous pouvez gagner 30 € en nous envoyant la réponse exacte avant le 01/08/2011. 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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PUZZLE Français

IMSO 2011/2

40

IMSO 2011/2

41

----- PUB DRUKKERIJ 1/2

----- PUB ORTHOPEDIE
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---- PUB HENDRIKS
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Résultats du puzzle

Uitslag van puzzle

Résultat du Sudoku

Uitslag Sudoku

Résultat du sudoku N° 4 :

Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Marie Van Dam, Madame Lucette Sculier, Madame Deroo Ingrid,
Madame Legrand-Carmon, Monsieur Lonez, Bernard, Monsieur Durenne Bruno.
Madame Legrand-Carmon a gagné la récompense de 30 €.

Résultat puzzle français N° 4 :
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Deroo Ingrid et Monsieur Durenne Bruno.
Madame Deroo Ingrid 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. : 02/597.80.00

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 : BE84
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 € 40 OF MEER GEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN EN GEEFT RECHT OP HET
TIJDSCHRIFT. (vb.€ 50 = gift + € 10 lidmaatschap) (voor niet-patiënten € 40 + € 15= € 55)
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU
PLUS . (p.e. € 40 don+ € 10 = € 50 pour les patients/ € 40 don+ € 15 = € 55 pour les autres) LA
COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT 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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