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OVERZICHT
In de volle diepvrieskou van februari hebben wij voor u een keicool
nummer samengesteld.
Als democratische vereniging is IMSO het aan zichzelf verplicht de leden
hun mening te vragen over alle deelaspecten van haar activiteiten. Wij
hopen dat onze enquête zo massaal mogelijk zal worden ingevuld.
Feedback is voor ons zéér belangrijk. Anderzijds heten wij niet Dexia of
Fortis en zijn we wel verplicht de duiten op de knip te houden en toch de
middelen zo rechtvaardig mogelijk te verdelen.
Voorts bieden wij een mix van aankondigingen (zwemmarathon, Eddy
Merckx-fiets en-wandeltocht, jaarkalender, nieuwe IMSOtussenkomstenregeling, afscheidsbrieven (van een overleden moeder,
van een gepensioneerde kinesist) en creatieve teksten over zéér
gevarieerde onderwerpen als wonderdokters, Berlijn , ziektebeleving)
We hebben nu ook een patiënt die een heuse roman geschreven heeft.
Zelfs voor daisylezers.
A.W.

______________________________________________________________
Sommaire
Vous trouverez d’abord une enquête de satisfaction sur le
fonctionnement de notre association, l’IMSO. Elle cherche à découvrir
les domaines d’activités à améliorer. Soyez nombreux à y répondre, car
nous sommes très désireux de vous satisfaire.
Une journée sur l’accessibilité, Libercity, a eu lieu à Bruxelles.
Michèle, Anne et Clara ont visité 4 hôtels ce jour-là, avec leurs mètres et
leurs appareils photos. Il reste des améliorations à faire !
Le docteur An Van Nunen a déclamé un discours élogieux et
poétique en l’honneur de Dominique Delaite, qui vient de partir pour la
pension, après 43 ans de travail à la clinique. Vous en trouverez la
traduction française.
Suit un texte expliquant les modalités des interventions de l’IMSO.
Yvon
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3

Overleden

Nous ont quitté

De heer Frank GOUSSAERT
Geboren te Kortrijk op 16 januari 1957
Overleden te Meise op 25 november 2011
Mevrouw Julia GILLIS
Geboren te Hemiksem op 19 juli 1940
Overleden te Vilvoorde op 1 december 2011
Mevrouw Greta DE SMEDT
Geboren te Puurs op 22 april 1940
Overleden te Melsbroek op 11 december 2011
De heer Jos DE WEVER
Geboren te Heist-op-den-Berg op 22 maart 1949
Overleden te Melsbroek op 16 december 2011
Mevrouw Viviane DHONDT
Geboren te Knokke op 23 mei 1955
Overleden te Knokke-Heist op 15 december 2011
Madame Micou DENEEF
Née à Uccle, le 25 janvier 1939
Décédée à Melsbroek le 12 janvier 2012
Mevrouw Rose-Marie BOOGAERTS
Geboren te Korbeek-Lo op 4 december 1931
Overleden te Heverlee op 14 januari 2012
De heer Patrick SMETS
Geboren te Bornem op 06 maart 1957
Overleden te Kortenberg op 29 januari 2012
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Tevredenheidsonderzoek IMSO
Sinds meer dan 30 jaar zetten vele vrijwilligers zich in om de levenskwaliteit
van de patiënten te Melsbroek te verbeteren. Door de vele initiatieven is het
mogelijk een aantal activiteiten aan te bieden waarvan we willen weten of deze
nog steeds beantwoorden aan uw verwachtingen. Graag willen wij u
aanmoedigen om deze vragenlijst zo talrijk mogelijk te beantwoorden en
eventuele suggesties mee te delen. U heeft de keuze om met of zonder
vermelding van uw naam te antwoorden. Mocht u over zekere onderwerpen
niet tevreden zijn, gelieve er dan bij te schrijven waarom.
1. Zeer tevreden, 2. Matig tevreden, 3. Onvoldoende tevreden, 4. Niet tevreden
5. Niet van toepassing.
Hartelijk dank voor uw medewerking !
In naam van het Bestuur, Christel Kempeneers, voorzitter
_____________________________________________________________________
Financiële tussenkomsten
Hoe tevreden bent u met onze financiële tussenkomsten ?

1

2

3

4

5

Vindt u het verschil van tussenkomst voor WIGW en niet‐WIGW gewettigd ?

1

2

3

4

5

Klasseer de tussenkomsten volgens uw prioriteit:
Medicatie
Revalidatiemateriaal
Transport
Andere tussenkomst
Hebt u commentaar bij deze vraag?
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De feesten
Klasseer de feesten door IMSO volgens uw prioriteit :
Mosselen
Kippenfestijn
Barbecue
Koud buffet
Bent u tevreden met de prijzen
Bent u tevreden met het tijdstip
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Appartement aan zee
Bent u tevreden met de reservering ?
Bent u tevreden met de prijzen ?
Bent u tevreden met de kwaliteit ?
Krijgt u voldoende de kans om te huren ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Uitstappen en reizen
Bent u tevreden met de jaarlijkse uitstap ?
Bent u tevreden met de jaarlijkse buitenlandse reis?
Bent u tevreden met de shopping ?
Krijgt u voldoende uitstappen naar de markt ?
Wenst u andere activiteiten ?
Wenst u andere activiteiten ? Welke ?
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Zwemmarathon ʺSWIMSOʺ
Bent u tevreden met zijn organisatie ?
Bent u tevreden met zijn succes ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Tijdschrift ʺUit en Thuisʺ
Bent u tevreden met de inhoudelijke kwaliteit ?
Bent u tevreden met de 3 maandelijkse uitgave ?
Bent u tevreden met zijn verzending ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Informatie en vorming
Bent u tevreden met de groep “Dialoog” ?
Bent u tevreden met de partnersessies ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Website
Algemene beoordeling ?
Bent u tevreden met de kwaliteit ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?
Cafetaria
Bent u tevreden met zijn werking ?
Bent u tevreden met de openingstijden ?
Bent u tevreden met de prijzen ?
Bent u tevreden met de recreatieve activiteiten (Wii, kaartspel, e.a.)
Hebt u commentaar bij deze vraag?
IMSO 2012/1
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Cybercafé
Bent u tevreden met zijn werking ?
Bent u tevreden met de openingstijden ?
Bent u tevreden met de inzet van vrijwilligers ?
Bent u tevreden met de hulpmiddelen ?
Bent u tevreden met internetgebruik ?
Bent u tevreden met de programma’s ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Algemene werking van IMSO
Bent u tevreden met het lidmaatschapsgeld ?
Bent u tevreden met het bestuur ?
Bent u tevreden met de openheid/doorzichtigheid ?
Bent u tevreden met de Algemene Vergadering ?
Bent u tevreden met het algemeen functioneren ?
Hebt u commentaar bij deze vraag?

Identificatie :
Naam en voornaam (facultatief) :

man

vrouw

ja

geslacht

IMSO 2012/1

rolstoelafhankelijk

8

neen

IMSO 2012/1

9

Details nieuwe IMSO tussenkomsten vanaf 2012.
Sinds de aanvang van het nieuwe jaar zijn er veranderingen gebeurd voor de tussenkomstten
die IMSO tracht te voorzien.
Vooreerst wensen we toch te benadrukken vanuit de raad van bestuur dat tussenkomsten geen
automatisch recht vormen.
Vanuit het bestuur trachten wij consequent een aantal richtlijnen te volgen, en die zijn de
volgende :
- Aanvragen tot tussenkomsten moeten MS gerelateerd zijn.
- Er wordt rekening gehouden met de graad van behoeftigheid.
- Onze budgetten moeten het toelaten om tussenkomsten te geven.
- Het moet ons fair lijken een tussenkomst te geven:
• Wij menen namelijk de middelen te moeten beheren in naam van alle sponsors, en van
alle vrijwilligers die meehelpen bij talrijke activiteiten.
• Wij menen de middelen te moeten beheren in naam van de algemene vergadering.
• Wij menen de middelen te moeten beheren in naam van alle leden van IMSO.
• Wij menen de middelen te moeten beheren zodanig dat we IMSO een continuïteit
kunnen garanderen de volgende jaren.
En nu de veranderingen, de veranderingen situeren zich voornamelijk in tussenkomsten voor
medicatie, en de tussenkomsten voor hulpmiddelen

Tussenkomsten medicatie
1) Zoals voorheen, beperkt de medicatie zich tot de limitatieve lijst die door IMSO wordt
opgesteld die tevens geactualiseerd is.
2) Medicatie wordt volledig uit het geplafonneerde budget steunfonds gehaald en er zit
bijgevolg geen begrenzing meer op. Verschil tussen een WIGW en een niet-WIGW wordt
reeds gecreëerd bij de aankoop zelf en hoeven wij dus niet te doen. Wanneer patiënten de
grens van €1000 per jaar overschrijden wordt dit bekeken op de maandelijkse
bestuursvergadering.
3) Alle medicatie wordt terugbetaald tegen 50%, dit is vooral belangrijk voor mensen die
vroeger een hogere tussenkomst hadden voor Privigil, Hytrin, en Botox.
Tussenkomsten hulpmiddelen
Hier bevindt zich de grootste verandering. Vanzelfsprekend moet de begunstigde lid zijn
(worden) van IMSO en blijven de andere modaliteiten ook van toepassing, zoals de aanvraag
moet voor de investering gebeuren. De aanvraag moet gebeuren via de sociale dienst van het
N.M.S.C.
Er wordt niet meer gewerkt met een jaarbudget, maar met een driejaarlijks budget, met een
ingroeifase voor de nieuwe leden. Iedereen die vanaf 01/01/2012 lid wordt valt in de
nieuwe ingroeiregeling. Dit wil concreet zeggen dat hij/zij het eerste jaar slechts 1/3° kan
krijgen van de "normale" tussenkomst. Het tweede jaar wordt dat 2/3° en vanaf het derde jaar
wordt dat gewoon de volledige 3/3° tussenkomst. Het eerste jaar is het jaar van aansluiting,
IMSO 2012/1
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indien die aansluiting ten laatste op 31 oktober van het jaar is. Sluit iemand na die datum aan,
dan zal het eerste jaar de resterende maanden plus het daaropvolgende jaar zijn.
Belangrijk hier is ook dat iemand die zijn lidgeld één of meerdere jaren niet meer betaald
heeft, niet zomaar terug volwaardig lid wordt qua tussenkomst. Die verliest zijn statuut en
valt terug in het ingroeiscenario.
Doelstellingen:
1) Betere spreiding en aanwending van de tussenkomsten door de patiënt de mogelijkheid te
geven in één jaar een "grotere" of "meerdere" tussenkomsten te vragen, maar wel met een
driejarige korf.
2) Het verschil tussen WIGW en niet-WIGW verkleinen
3) Een "ingroeiscenario" invoegen dat niet onmiddellijk alle rechten opent.
Verder wensen wij toch nog zeer uitdrukkelijk te benadrukken dat alle tussenkomsten maar
kunnen dankzij het harde werken al onze vrijwilligers, giften, sponsors, de meer dan 100
vrijwilligers van “VZW Sporthuis steunt MS”, Rotary, Lions, en alle deelnemers aan onze
activiteiten.
Waarvoor onze uitdrukkelijke dank.
Voor me uitgebreide informatie, geleive onze site te raadplegen op
http://www.imso.be/Privaat-Privé/melsbroek.htm
In naam van de Raad van Bestuur
Christel Kempeneers, Voorzitter.
___________________________________________________________________________

Goede vrienden, MS-patiënten, en vrijwilligers,
Vooreerst wil ik jullie bij dit jaareinde bedanken voor de fijne momenten die we
samen beleefden.
De spannende momenten van moeder die te lijden had aan botkanker werden
door jullie mee gedragen. Ik werd door jullie gesteund. Hierdoor heb ik ook echt
afscheid kunnen nemen. Haar begrafenis op KERSTAVOND heb ik als een
feest ervaren. Moeder heeft nu geen pijn meer en rust in vrede bij de Heer. Zij
dooft uit om licht te geven voor ons allen om vrede te brengen in deze
Kerstnacht. Bij mijn geboorte bracht ze mij tot leven tijdens de nachtmis. Zo is
de cirkel rond, heel symbolisch.
Ik schreef tijdens de vooravond van haar dood nog een brief aan haar, dit
getuigenis bracht ik in de viering naar voor, waarna ik veel complimentjes
kreeg. Geloof me vrij, dat doet deugd. Geven wij in dit nieuwe jaar 2012 ook
voldoende complimentjes ?
Wat je geeft krijg je veelvuldig terug ! Noëlla Wuytack
IMSO 2012/1
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De Natuurdokter
Op het moment dat je te horen krijgt dat je aan MS lijdt, gebeurt er iets
onbegrijpelijks met je brein. Plots zinkt de grond onder je voeten weg en verlies
je alle vermogen om redelijk te denken. Wat je overkomt kan je maar niet
vatten. Alle zekerheden, alle dingen die orde en richting gaven aan je leven zijn
plots waardeloos. Je piekert de hele dag over wat je toch kan doen, hoort de
meest tegenstrijdige dingen van dokters en van mensen uit je omgeving, en
besluit uiteindelijk: ik doe maar al wat ze me zeggen te doen.
Met mij is het niet anders gegaan, en al is het al vijfendertig jaar geleden, toch
zijn die gebeurtenissen nog altijd in mijn geheugen gegrift.
Van zodra het bekend werd in de familie en kennissenkring dat ik MS had,
kwamen er van verschillende kanten mensen vertellen dat zij alternatieve
geneeswijzen kenden die MS konden genezen. Zo vernam ik bijvoorbeeld dat er
in Duitsland een homeopaat was die al vele MS- patiënten genezen had. Men
bracht mij in contact met iemand die beweerde genezen te zijn van MS . Als
bewijs toonde hij mij foto’s uit de tijd dat hij ziek was – hij was helemaal
doorgezakt en kon zijn ogen nauwelijks open houden - en deed daarna een
spurtje op straat, als bewijs van zijn genezing door de therapie van die Duitse
dokter, waarvan ik de naam vergeten ben.
“Genezen”was zowat het enige woord dat door
mijn hoofd spookte.
Na heel wat discussies stemde ik uiteindelijk
toe om gedurende een aantal maanden een
alternatieve therapie uit te proberen.
Het eerste plan was om naar die Duitse dokter
te gaan, maar dat idee werd na korte tijd
opgegeven, omdat mijn gezondheidstoestand
zodanig verslechterd was, dat een reis naar
Duitsland onmogelijk geworden was.
Er werd dus overgeschakeld naar plan B. In
Gent kende iemand een homeopaat, die zeker
even goed was als de dokter in het verre
Duitsland. En, wat nog gemakkelijker was, hij
bezocht zijn patiënten thuis.
Enkele dagen later zag ik hem in levende lijve.
Een oude man, die gebogen liep, zijn schaarse
grijze haren bijeengebonden in een
paardenstaartje, aan zijn voeten pantoffels die, ook in die tijd, alleen door
grootmoeders werden gedragen.
IMSO 2012/1
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Hij onderzocht mij nauwelijks, haalde een dik Duits boek uit zijn dokterstas,
bladerde er wat in, gaf een hele uitleg, waarin vooral de woorden yin en yang
voorkwamen. Mijn hersens waren te yin, of was het yang, dat weet ik niet meer.
Verder schreef hij mij een homeopathisch geneesmiddel voor, maar daarbij, en
dat was het belangrijkste, een “macrobiotisch” dieet. Macrobiotiek is een
voedingsleer, bedacht door een japanner, en gebaseerd op oosterse filosofie. In
die tijd had het bij ons veel aanhangers, bij mensen die op zoek waren naar een
alternatieve levenswijze. Er bestonden zelfs macrobiotische restaurants.
Het dieet dat ik voorgeschreven kreeg was wel van een heel andere orde dan
datgene wat de meeste mensen onder macrobiotiek verstonden. Het was de
“hogere afdeling” van de macrobiotiek. Ik mocht bijna niets eten tenzij volle
rijst uit de natuurvoedingswinkel, uiteraard geen vlees of vis, als groente alleen
planten die spontaan in de tuin groeiden, bijvoorbeeld netels, of paardebloemen,
en daarbij een Japans sausje dat vreselijk zout smaakte. Brood was ook
toegestaan, wel uitsluitend volkoren brood, ook uiteraard uit de
natuurvoedingswinkel, en belegd met een soort pasta die ook erg zout was. Het
ergste was dat ik zo weinig mogelijk mocht drinken, alleen natuurlijk water of
kruidenthee.
Toen hij, na enkele bezoeken, dacht dat hij mijn vertrouwen gewonnen had, liet
hij het dikke Duitse boek zitten, maar haalde uit zijn tabakstas – hij rookte
zelfgerolde sigaretten – een klein beduimeld
boekje en een pendel. Bladerend in het
boekje, pendelde hij boven de geheimzinnige
tekens die er in afgebeeld waren, en leidde
daaruit af of hij mijn dieet of medicatie moest
aanpassen.
In dat stadium van de behandeling was mijn
houding helemaal omgeslagen, van
aanvankelijk scepticisme tot een soort
fanatiek geloof. Ik volgde strikt alle regels,
en bleef mezelf voorhouden dat er
verbetering was, hoewel ik zienderogen
achteruitging.
Uiteindelijk was het de verpleegster die mij
dagelijks kwam wassen, die mij en mijn familie overtuigd heeft dat het zo niet
verder kon, en er de huisdokter liet bij roepen. Die heeft mij onmiddellijk laten
opnemen op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis te Leuven, waar
bleek dat mijn opname inderdaad heel dringend was.
Toen de ergste fase van de opstoot die ik doormaakte voorbij was, werd ik
overgebracht naar de MS kliniek in Melsbroek. Toen ik daar voor de eerste keer
gewogen werd, nadat ik al enkele weken normaal gegeten had, bleek ik nog
nauwelijks 45 kilogram te wegen.
IMSO 2012/1
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Mensen die rotsvast in homeopathie geloven, zullen nu wel zeggen dat ik een
slechte homeopaat getroffen heb, en dat er ook goeie homeopaten zijn, net zoals
er goeie en slechte dokters bestaan.
Maar dokter M. was niet zomaar de eerste de beste homeopaat. Toen hij enkele
jaren later stierf, stond er een artikel over hem in de krant, onder de titel:
bekende Vlaamse natuurarts en homeopaat dr. M overleden.
Dezelfde dr. M was wel al eens vele jaren eerder in de krant gekomen, toen een
van zijn patiënten, een TBC- lijder, overleden was aan de gevolgen van zijn
streng dieet. Hij had hiervoor een correctionele straf opgelopen en was
levenslang het recht ontzegd om de geneeskunde uit te oefenen.
Ik had dat artikel lang geleden in de krant gelezen, en ik herinnerde mij de foto
van de graatmagere man, maar ik had niet het verband gelegd met de dokter die
mij toen behandelde. Maar mijn vader had dat wel. Hij werkte bij een uitgeverij
die gespecialiseerd was in juridische boeken, en had waarschijnlijk daar, in een
van de uitgaven gewijd aan dat onderwerp, of in oude staatsbladen, het
gerechtelijk verleden van dr. M. kunnen natrekken. Aan mij had hij daarvan
niets gezegd. Ook mijn moeder wist meer. Een jeugdvriendin van haar, een
verpleegster uit Gent, had haar ten stelligste gewaarschuwd voor de praktijken
van dr. M. .
Deze laatste bijzonderheden heb ik maar heel onlangs vernomen, en ik besef pas
nu ten volle aan welk onheil ik ben ontsnapt. Maar ik blijf ook zitten met een
hoop tegenstrijdige gevoelens. Hoe was het toch mogelijk dat ik een hele tijd
geloof heb gehecht aan de verzinsels van die man, en vooral: hoe kon mijn
vader, die blijkbaar meer wist dan ik, dit alles laten begaan ?
Nu mijn beide ouders overleden zijn, wil ik de verantwoordelijkheid voor het
gebeurde niet op hen afschuiven. Ook zij waren, net als ikzelf, helemaal de kluts
kwijt, konden de realiteit niet onder ogen zien, en klampten zich vast aan die ene
strohalm die genezing beloofde. Het is bijna alsof het virus, dat MS zou
veroorzaken, ook de hersens van de mensen uit de omgeving van de patiënt
aantast.
Mij bedoeling is vooral om te waarschuwen voor de gevaren van de
“alternatieve” therapieën, al lijkt dat wel vechten tegen de bierkaai, want er
schijnen er voortdurend nog bij te komen. Wat men in geen geval mag doen, is
alle contact verbreken met de klassieke geneeskunde, wat ik, spijtig genoeg, in
die tijd gedaan heb.
Eén ding moet ik toch nog preciseren over Dr. M.. Hij deed het zeker niet voor
het geld. Met het bedrag dat hij mij, en wellicht nog enkele andere patiënten in
de buurt, aanrekende, kon hij zeker nauwelijks zijn treinticket vanuit Gent
betalen. Hij was eerder het soort fantast die in zijn eigen verzinsels geloofde.
Jan Smeets
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Beste Dominique,
Bij de viering van uw pensionering neem ik in Stephans naam het woord. Hij liet je al weten
dat hij vandaag niet aanwezig kan zijn omdat hij op dit moment in Zurich mee draait aan de
radertjes van het RADHAR-project. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om zijn
intenties in mijn taal te gieten.
Dominique, je beoefent de kinesitherapie ondertussen 43 jaar. Wij zien je dag-in-dag-uit aan
het werk met liefde voor de mens en zijn bewegingsstelsel. Precies in je diagnose, accuraat in
je aanpak, en bovenal respectvol naar de persoon die je in handen krijgt. Jij bent één van die
kinesitherapeuten die zijn vak overduidelijk beoefent als een ambacht. Niet in de zin van
achterhaald of van de oude stempel, maar vanuit een eindeloze empathie voor het leed van
mensen en met een rotsvast geloof in de kracht van je handen. Na zoveel jaar blijf je elke keer
opnieuw eerst even stilstaan om vervolgens de juiste behandelkeuze te maken. Je moet het
maar blijven doen.
In de behandeling van een ongeneeslijke en progressieve aandoening moeten we opletten als
zorgverlener zelf niet chronisch te worden. De complexiteit van MS daagt ons uit om helder,
kritisch en creatief te blijven denken en handelen. Dat is niet altijd evident. Van lopen naar
stappen over struikelen naar vallen en opstaan tot zitten en liggen en praten en …zwijgen …
Dominique, je bleef met hen meegaan. Hier hebben we krachtige mensen zoals u nodig, met
zorgvuldigheid en engagement – die zich –ondanks de niche van de specialisatie in één
pathologie- zich steeds verder blijven ontwikkelen in hun vak. We geven veel om collega’s
die zoals u, goeie zalf zijn tegen de aangroei van een te dikke laag eelt en tegen het werken op
automatische piloot. Dat rustige vertrouwen en die correctheid in je contacten kunnen we van
jou leren.
Een geheim recept daarvoor heb je –voor zover ik weet- niet. Dit is simpelweg wie jij bent.
Het is de manier waarop je – nog meer dan met woorden- kan laten ‘voelen’ waar het om
draait. Ik zie het in jouw intens milde glimlach en hoe je het hoofd een beetje schuin houdt als
je een wijsheid bovenhaalt. Je bezit het talent om authentieke gereserveerdheid te combineren
met de gave om op het gepaste tijdstip met de essentie naar voren te treden, discreet maar met
een niet verkeerd te begrijpen uitroepteken. Voor wie het horen wil.
beste Dominique, je hebt het al gemerkt dat ik het vertik om in de verleden tijd te spreken
over jou. Omdat we verder gaan met datgene dat we samen opgebouwd hebben en nog verder
zullen verwezenlijken. Zoals jij de stappen van mensen vermenigvuldigen kan, nemen wij
jouw voorbeeld van rust en wijsheid mee in de toekomst.
In naam van Dr. Ilsbroukx, Dr. Meurrens, Dr. van Laere en mezelf wil ik je danken voor het
beste dat je van jezelf gaf. We wensen jou een prachtig nieuw hoofdstuk toe dat –als ik het
goed begrepen heb- nog onontgonnen voor je klaarligt. We zijn benieuwd wat je ermee gaat
doen, met al de tijd en met al die energie die je nog over hebt. Gebruik dat beste nu maar voor
jezelf, voor je lieve echtgenote en je gezin, keer met voldoening terug naar je roots en bouw
verder.
Uit het hart van de hele revalidatieploeg wensen we dat het je héél erg goed mag gaan. Dank!
Dr. An van Nunen.
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Zwemmen voor het goede doel !
Wanneer:

zondag 22 april 2012
tussen 09.00 uur – 19.00 uur
Waar:
Zwembad Hofstade Heide (B-1981)
Tervuursesteenweg
Coördinator: Luc De Donder
Gsm : 0477 / 20 91 19
e-mail mailto:dedonder.luc@gmail.com
Samenwerking met : Lionsclub Leuven Erasmus
Ten voordele van I.M.S.O. vzw - Melsbroek
International Multiple Sclerosis Organisation
Vanheylenstraat 16 B-1820 Melsbroek www.imso.be
Inschrijven voor 15/04/2012
Neem contact met de coördinator
Inschrijvingsformulieren + groepssponsoring
http://www.imso.be/SWIMSO/Swimmarathon.nl.htm
IMSO 2012/1
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BERLIJN 2
Reeds begon het tweede deel van onze reis . En deze keer stond Sanssouci
op het programma. Hier in Potsdam had de Pruisische koning Frederik de
Grote besloten een ‘klein’ zomerpaleis in rococostijl te laten bouwen. Onze
gids mocht hier niet gidsen en werd vervangen door een Duitse dame die
perfect Nederlands sprak. Maar onze groep was te talrijk,werd in tweeën
gesplitst en Lieve besloot dan maar het gratis te doen voor de tweede .Haar
uren liepen toch. Een eindje voor het slot stond een 18de-eeuwse fluitspeler
een demonstratie te geven. Frederik was er zelf een en dat zouden we
binnen merken in de muziekzaal.Het was slechts één van de vele zelfs met
schilderijen van Watteau ingerichte vertrekken. Hij was immers veel meer
dan een actieve muzikant. Hij was de briljantste koning van Pruisen, een
gebied dat versnipperd lag over het huidige Duitsland, met vooral delen in
het noorden zoals Berlijn,maar ook in het westen zoals Münster. Pruisen
was de militaire staat die 10 procent van haar BNP aan het leger
spendeerde. Er was dus nood aan slaapkamers voor zijn generale staf. Aan
een winterverblijf en een orangerie.
Maar hij was niet alleen koning en strateeg. Wellicht was hij ook de eerste
echte leider van een
rechtsstaat in Europa.
Dat laatste zou hij
trouwens tot zijn
eigen schade
ondervinden.
Wie een
mooie,panoramische
foto van het gebouw
wil nemen,tracht
zeker die vervelende
vlakbij staande
houten windmolen te
vermijden. Ook de
vorst vroeg zich af wat dat ‘ding’ daar deed. En geef toe, beste lezer, zoiets
laten slopen, kan voor een stukje koning geen probleem zijn. Hij beklaagde
zich erover dat hij door de geluidshinder niet kon slapen. Maar de molenaar
die er het eerst woonde, bleek zijn evenknie. Hij vroeg zich dan ook af : “Wat
doet dat kasteel hier ?” Meer nog, het bleek een lefgozer, want hij trok naar
het gerecht en diende klacht in. En geloof het of niet : hij haalde zijn slag
nog thuis ook.
IMSO 2012/1
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‘Der alte Fritz’ keek op zijn neus, maar lachte toch in zijn vuistje, want zijn
eigen wet had gewerkt.
Al even bekend als staatshoofd en fluitspeler, was hij als filosoof en vriend
van Voltaire. Deze laatste verbleef trouwens een tijdje aan het hof in
Potsdam.
Ze voerden een langdurige correspondentie en hun kleinste berichten waren
vaak in cryptische taal.
Zo schreef Frederik ooit aan Voltaire :
P
6
Viens
a
100
Deze antwoordde:

G

a

(De oplossing volgt na de tekst.)
Aan de voorzijde van het paleis loopt de tuin terrasvormig en over de volle
breedte naar beneden. Het hele gebied wordt wel eens het Versailles van
Potsdam genoemd. Het omvat verscheidene mooie gebouwen. Zo heb je
het Neue Palais, speciaal voor zijn officieren op bezoek. En verder de
vriendschapstempel, het Chinese huis,de Neptunusgrot, de tempel der
antieken enz. Alles samen een pittig eindje lopen door het domein.
Thuis gaan eten en na de middag naar het Pfaueninsel in de Havel. Met
een veerboot van precies 10 seconden overgezet, maar véél te heet voor
welke fysieke inspanning dan
ook. Welgeteld één pauw
tegengekomen. Waarschijnlijk
die toeristische van de
plaatselijke VVV. En dan terug
naar het ‘vasteland’ voor een
ijsje. Te veel volk en de twee
obers overvraagd. Te lang
moeten wachten. Gelukkig
wachtte een smakelijke
barbecue.
De voorlaatste dag ging het
weer naar Berlijn. En deze
keer was het bloedheet. Eerst naar het Olympisch stadion. Het werd
gebouwd in 1936 door Albert Speer, de architect van Hitler. Hier weigerde
deze laatste niet de hand te schudden van Jesse Owens,de zwarte atleet
die vier gouden medailles had gewonnen. Hij loste dat anders op en
verdween net vόόr de prijsuitreiking. Het stadion bood plaats aan 100 000
man (!)Nu na de renovatie nog aan 75 000. Vandaag is het het thuisstadion
van Hertha BSC( Berliner Sportclub).
IMSO 2012/1
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Een eind verderop verlieten we de bus voor een fikse wandeling die ons zou
voeren voorbij Charlottenburg, het grootste paleis van Berlijn.
Het werd gebouwd onder impuls van koningin Sophie Charlotte, moeder van
Frederik II, jeweetwel, die van Sanssouci. Het is een zéér groot complex,
tijdens W.O.II vakkundig plat gebombardeerd en achteraf door deutsche
Arbeit uit zijn as herrezen. Het is zo mooi en uitgestrekt dat je het in delen
kan en moet bezoeken. Helaas geen tijd. Verder naast de Spree op tot bij de
boot voor de rondvaart. En van hieruit kun je de moderne architectuur van
Berlijn bewonderen. Vooral in het Oosten natuurlijk, want daar waren veel
gebouwen rijp voor de sloop . Vermits elke beweging zweet kostte, waren
we toch blij van boord te kunnen om in de schaduw van de muur te gaan
uithijgen en de lunch te kunnen nuttigen.
Een mislukte Vopo kwam de paspoorten controleren, maar die haring
braadde al méér dan 20 jaar niet meer .
Dan met de bus naar het Treptower Park, waar de 10 ha. grote Russische
gedenkplaats voor de gesneuvelden zich bevindt. Je moet eerst door een
grote granieten poort en krijgt toegang tot een soort voorplaats met een
reusachtig beeld van de moeder (van de gevallene). In de verte strekt zich
een enorm grasveld uit. Opzij staat een rij granieten platen met uitspraken
van Stalin. In de verte vind je op een heuvel vol trappen het beeld van een
soldaat met in de ene hand een zwaard en de andere een kind. Met de voet
vertrapt hij een hakenkruis. Protserig en zonder veel smaak.
Het is bloedheet en we zijn blij de schaduw te kunnen opzoeken.
Met de bus rijden we naar de Reichstag. Het is zo verdomd moeilijk
erbinnen te geraken (Al Qaeda weet je wel). Onze gids had een maand
tevoren toestemming gevraagd om op het dak van het gebouw het
panorama over Berlijn te mogen bewonderen. Dat kostte ons wel 11€ voor
een stuk pruimencake met koffie of thee. Maar het uitzicht was
adembenemend.
Het binnengeraken beneden was geen sinecure. Alle hand- en andere
tassen moesten worden
ingeleverd. Achteraf
kreeg je ze voor het
juiste nummertje terug.
Om eventuele
kalashnikovs,bommengor
dels en andere
hinderlijke spullen te
ontmoedigen, moesten
de validen door de
metaaldetector.
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De rolsoelgebruikers werden met een zekere gène ‘gefouilleerd’.
Dan met de lift dus eerst naar het dak en de koffieklets met panoramische
uitkijk.
Een paar verdiepingen lager mochten we keurig op een rijtje en goed
bewaakt als potentiële terroristen vanop vrij grote afstand de Reichstag (het
parlement) bezig zien. Van Frau Merkel was uiteraard geen spoor. Enkel
Gregor Gysi ,de ex-communist en stichter van ‘Die Linke’, meen ik te
hebben onderscheiden.
En dan dus naar de centrale hal, de basis van de enorme glazen koepel die
het gebouw bekroont. Via een niet te steile naar boven kronkelende helling
geraakt zelfs een rolstoel boven.
Beneden kregen we onze attributen terug. Buiten overviel ons weer het
nessuskleed van de loden hitte. We reden weer door het centrum en over de
Gendarmenmarkt. Dat is het mooiste Berlijnse plein met het Konzerthaus,
de Duitse en Franse kathedraal annex Hugenotenmuseum en het
standbeeld van Friedrich Schiller.
De laatste dag was al weer aangebroken en die mocht niet te zwaar zijn .
We trokken naar Oranienburg ,een eind ten noorden van Berlijn. Daar
bezochten we het concentratiekamp Sachsenhausen. Ik had Buchenwald al
eens gezien. Het troosteloze gebouwencomplex was niet wezenlijk anders.
Een grote appèlplaats zonder beschutting tegen hitte of snijdende kou. Wat
verderop en lager gelegen(!) de isoleercellen, martelplaatsen en gaskamer.
Hier geen verbrandingsovens of slaapvertrekken. De Russen hadden dit
kamp bevrijd en hebben na de oorlog alles meegenomen wat niet te heet of
te zwaar was. Wel natuurlijk een protserig groot beeld van de Russische
soldaat met kalashnikov die de gevangenen bevrijdt en vrouwen en kinderen
beschermt. Buiten voel je je beter al moet je nog voorbij de zéér lange
buitenmuur vol historische foto’s van nazibeulen en gevangenen. Aan de
overkant van de de straat twee herenhuizen. Waarschijnlijk bouwgrond voor
een appel en een ei.
Hilde was niet meegegaan. Ze moest tolken voor een vakantieganger die
met hevige oorpijn bij de k.n.o.- arts moest. Gelukkig bleek achteraf alles
mee te vallen na gebruik van het aangewezen medicijn.
In het hotel gaan eten en na de middag weer naar de stad zelf, naar de
grote winkelboulevard , de Kurfürstendamm (“Kuh’damm” voor de
Berlijners). In de stad zelf opvallend vlot verkeer. En dat is zeker
grotendeels toe te schrijven aan het zeer sterk bevoorrechte openbaar
vervoer en aan het zwaar belaste milieuvervuilend verkeer. Zonder groene
sticker geraak je het centrum zelfs niet in.
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De laatste uitleg van de gids betrof de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die
werd grotendeels platgebombardeerd. Enkel de toren bleef zwaar gehavend
staan. Een deel werd versterkt om niet in te storten en bleef staan als
droevige herinnering aan de oorlog. Ernaast werd een nieuwe kerk
gebouwd. Ze heeft de vorm van een achthoekige toren en de wanden
bestaan louter uit kleinere, blauwe glasramen. Donker, maar uitnodigend tot
bezinning. De Berlijners noemen het geheel ‘de lippenstift en de
poederdoos’. En met wat fantasie….
Aan de overzijde van de laan vind je het K.d.W. (Kaufhaus des Westens) ,
het grootste warenhuis op het Europese continent. Het verkoopt 380000
artikelen, meestal van de beste merken en van het luxueuzere soort. De
Oost-Berlijners moeten in 1989 gedacht hebben dat ze in een sciencefictionfilm terecht waren gekomen.
Wij er dus naar toe. Niet omdat iemand van ons de gebraden haan wilde
uithangen, maar uit pure nieuwsgierigheid. Een warenhuis waar je bij de
ingang een kaart wordt aangeboden om je weg te kunnen vinden, waar je
met meerdere glazen liften 7 verdiepingen hoog kan en waar je bovenaan
de meest uitgelezen voedingswaren aantreft van oesters, kreeft en kaviaar
tot pralines van Godiva. Geef toe, het heeft iets. Wij hebben er trouwens ook
wat gekocht. Goed, het waren maar drie pakken zoute koekjes, doch het
was geen TUC van Lu, maar van De Beukelaer. In Duitsland trouwens de
vaste naam voor precies hetzelfde product.
’s Avonds ons laatste avondmaal.
De volgende ochtend vroeg naar huis. Na zo’n honderd kilometer zag ik
naast de autoweg een typische ingangstoren van een concentratiekamp.
Nog 5 kilometer verder lag de uitrit ‘Herrenhausen’. De naam paste perfect
in het rijtje van de gruwel.
Thuis koud en regenachtig. Zomers dus.

A.W.
°Hier komt de oplossing :
Frederik : “Viens souper à Sans souci.”
Voltaire : “J’ai grand appetit”
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Paul Oorns is ingenieur en heeft vele jaren
inrernarionale ervaring als bedrijfsleider en
consulent. Zijn passie voor thrillers, rnisdaadverhalen en forensisch onderzoek leidde rot
her schrijven van zijn eersre boek, Mer een
levendige Ianrasie en een vlot leesbare srijl weet
doze Vlaarnse auteur de lezer van her eerste tot
het laatsre wooed re boeien.

MS‐patiënt
schrijft
een
boek
Paul Ooms, MS‐patiënt en lid van IMSO, heeft altijd een passie gehad voor
misdaad‐ en thrillerverhalen en wou wel eens proberen zelf een boek te
schrijven. Wat oorspronkelijk enkel een persoonlijke uitdaging was resulteerde
tot zijn eigen verrassing in een spannend boek dat in november 2011
uitgegeven werd. Dit is misschien een voorbeeld dat men, ondanks MS, steeds
nieuwe uitdagingen aankan. Het boek “De Makelaar” vertelt het verhaal van
een makelaar in vastgoed die door een vrouwelijke klant verleid en
meegesleurd wordt in schriftvervalsing, intriges en bedrog, met fatale afloop.
Het is een spannend verhaal dat vlot leest en een verrassende ontknoping
heeft. Het kan besteld worden via de boekhandel (ISBN 978‐90‐484‐2147‐3) of
rechtstreeks bij de auteur (ooms.paul@skynet.be of 0495‐89.29.03).
De prijs is 19,95€ (+evt 4,00€ verzendkosten). In de loop van de maand maart
2012 wordt het boek ingelezen op Daisy en zal daarna ook via de
Luisterbibliotheek beschikbaar zijn voor mensen met een leesbeperking.
Met dank voor de interesse van IMSO en vriendelijke groet,
Paul Ooms
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HELLO,
Mijn naam is Nurettin Gulen. Ik ben één van
de vrijwilligers uit het cybercafé. Ik kom uit
Alanya, Turkije.
Vόόr ik naar hier kwam , zat ik met heel wat vragen ; hoe zal ik
ontvangen worden? Wat denken ze over ons, Turken? Zou het eten
meevallen? Nu heb ik geen vragen meer. Ik voel me zo goed nu ik hier
ben. De mensen zijn zo lief, hulpvaardig en beleefd. Alles loopt
gesmeerd. En ik leer hier de cultuur kennen .
Ik kom dus uit Alanya. Het is een bekende toeristische Turkse stad. Ze
ligt 139 kilometer van Antalya. Je kan er vier seizoenen per dag beleven.
Als in de zomer je de gebruikelijke 40 graden te heet is , kan je altijd
gaan afkoelen in het zwembad waar het er maar 8 zijn.
Je kan er eveneens vis eten en slapen in het zomerhuis. In Alanya zijn er
ook prachtige monumenten die door de Unesco als wereldcultureel
erfgoed zijn erkend. Zo heb je de stadswallen, Kizikule, de scheepswerf
en het Ottomaans kasteel. Je hebt ook vele gerestaureerde oude huizen.
Ze zijn beschermd en te bezichtigen.
Dit jaar haalde ik mijn diploma Marine Transportmanagement aan de
universiteit van Istanboel. Ik mag over de hele wereld zeetransport
regelen en de logistiek berekenen tussen havens en winkels of
opslagplaatsen.
Hoe kwam ik er nu toe vrijwilliger te worden voor het EVS? Na onze
studie waren velen van mijn klasgenoten van plan om in het buitenland
een andere taal te gaan leren. Mijn verloofde vertelde mij dat er een
Europese vrijwilligersorganisatie was waar je verschillende projecten
kon vinden op de website. Als je een keer geselecteerd was voor zo’n
project , zou de EU al je kosten terugbetalen. Hierna vond ik een
organisatie, met name GENCTUR die projecten uitschreef en in april
werd het voorgestelde aanvaard door IMSO.
Ik kwam naar België op vrijdag 12 augustus. Toen ik dit schreef, was
ik hier dus één maand . Na de landing in België, kwam ik met de taxi
naar het NMSC in Melsbroek. Het eerste wat me hier opviel, waren de
vele eenpersoonswoningen.
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Het eerste wat ik nu moest doen , was bellen naar mijn ouders, maar ik
moest een telefoonkaart hebben en vroeg aan een juffrouw waar ik die
kon krijgen. Ze vertelde me dat ik die in een tankstation kon krijgen,
maar dat ik me moest haasten, want dat het tien minuten later sloot.
Ik was verbaasd, want in mijn land sluiten de winkels nooit om 8 uur ’s
avonds en tankstations werken de hele dag. Bij ons moet je steeds je
identiteitskaart voorleggen als je naar een telefoonkaart vraagt. Een
andere dag opende ik ’s avonds de koelkast om mijn maaltijd te nemen,
maar vond die niet. Ik vertelde het Katharina en we trokken naar de
eetzaal . Ze vertelde me waar mijn maaltijd was en weer was ik
verbaasd, want in Turkije eten we elke dag tweemaal warm.
België maakte ook indruk op mij. Ik ben zo blij dat ik hier ben. Allereerst
bewonderde ik heel wat historische plaatsen en gebouwen. Ik krijg hier
stellig de indruk dat hier alle gebouwen historisch zijn. Ik vraag mij
steeds af hoe men ze heeft gebouwd. Maar evenzeer hou ik hier van de
chocola en de friet.
In het cybercafé help ik de patiënten met allerhande dingen. Zo assisteer
ik bij het surfen op het internet, het e-mailen naar vrienden of het lezen
van het nieuws. Met hen speel ik schaak of kegel ik op de Nintendo Wii.
Ik hou een lijst bij van de computergebruikers en het juiste uur.
Mijn collega hier heet Katharina. Onze werktijden verlopen in twee
ploegen. Elke week wisselen we. In de eerste ploeg begin ik om 9.30 uur
en stop om 15.30 uur.
Van maandag tot woensdag begint voor mij de tweede ploeg om 14.00
uur in het cybercafé. Hij loopt tot 17.00 uur. Die dagen open ik de
cafetaria om 18.00 uur en sluit hem om 20.00 uur. De rest van de week
werk ik van 11.00 tot 17.00 uur in het cybercafé. Als we in de cafetaria
werken, verkopen we drank aan de patiënten of spelen we bowling op de
Nintendo Wii.
Ik ben zeer blij dat ik voor dit project werd aanvaard. Hier in het NMSC
zijn de patiënten en de collega’s zeer hulpvaardig en opgewekt. Als ik
iets nodig heb, word ik zo vlug mogelijk geholpen. Ik ben Dr. Ketelaer en
IMSO veel dank verschuldigd om mij voor dit project te hebben
geselecteerd.
(Vert. uit het Engels)
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Teken

Het is een veeg teken,
als "ze” voortdurend zeggen dat je er goed uitziet.
als de artsen vervallen tot het niveau van medicijnman.
als de hulpverleners het suffix -ke of -tje aan je voornaam toevoegen,
ook als je 187 cm. groot bent.
als er iemand moet thuisblijven, omdat ze je niet "alleen” kunnen laten.
als je de kwakzalvers al lang voorbij bent.
als je bezoekers steeds weer herhalen dat je er de vorige keer veel
slechter uitzag.
als je in de verste verte niet meer weet wat een brood kost.
als aan je hele lichaam alleen nog je neus kan lopen.
als elk welgemeend "Gelukkig Nieuwjaar" in jouw oren een ironische
bijklank krijgt.
als je simpele verschijning in een rolstoel sommigen hun mond doet
openvallen als een schuurdeur.
als je moet bezocht worden en zelf niet kunt bezoeken.
als je als panacee tegen je hele toestand enkel nog gedichten hebt.

A.W.
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Feestkalender 2012
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Maandag 26 maart

Bedeling Pasen - IMSO

Zondag 22 april

Zwemmarathon Swimso – IMSO

Zaterdag 28 april

Kippenfestijn - Rotary

Zondag 13 mei

Moederdag - IMSO

Zaterdag 02 juni

Koud Buffet Patiënten - I.M.S.O.

Zondag 10 juni

Vaderdag - I.M.S.O.

Zondag 05 augustus

Barbecue - I.M.S.O.

Zaterdag 01 september

Uitstap Patiënten - I.M.S.O.

Zaterdag 13 oktober

Mosselfeest - I.M.S.O.

Donderdag 11 november

Pannenkoekenbak (Kap. o/d Bos)

Zaterdag 11 december

Kerstfeest - Rotary

Vrijdag 17 december

Bedeling Kerstmis - I.M.S.O
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Nieuwe puzzel Nederlands
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PUZZELS EN SUDOKU Nr. 4
Puzzel
We ontvingen 10 antwoorden Eén antwoord was foutief.
Frieda Clemens,Karin Leliveld,Vicky Maes, Madeleine Petrus,Myriam Saerens,
Simone Steels en Rita Verbeke waren correct .
Frieda Clemens gaat met onze 30 € aan de haal. Proficiat.
Sudoku
We kregen 15 correcte antwoorden .
Frieda Clemens, Freddy Franckaert, Karin Leliveld ,Erna Nauwelaers, Madeleine
Petrus Ronny Pintens, Alfons Roosen, Myriam Saerens,Simone Steels, Michel
Thils, Marina Van Den Brande, Rita Verbeke ,Paula Verhaegen, Livia (Frieda)
Verschueren en Noëlla Wuytack.
De winnares heet Myriam Saerens . Gelukgewenst.
P.S. Voortaan volstaat het uw rekeningnummer op het antwoordformulier te
schrijven. Minder rompslomp voor ons.
____________________________________________________________________________

De Prêtre Orthopedie

IMSO 2012/1

28

ANTWOORD OP DE SUDOKU
N° 4

Uitslag van N° 4
wordt vermeld op pagina 28.
N° 1

U kan 30 € winnen indien u ons het juiste antwoord toestuurt voor 01/05/2012.
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

IMSO 2012/1

30

----- PUB DRUKKERIJ 1/2

----- PUB ORTHOPEDIE
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VIGO reclame
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ANNIVERSAIRES ‐ VERJAARDAGEN

April - Avril
DE SMEDT Hedwige
CALVO Jorge - Ruisanchez
VAN SNICK Christiane
BOYLE David
GIJSBRECHTS Agnes
VAN LANDEGHEM Debora
DEWILDE Nancy
VANTILT René
MARCHAL Jan
MUYLDERMANS Melania
MOONS Katleen
VANYPERZEELE M-F
FRANCK Els
DROOG Maria
DEWEERDT Marie-Josée
VANOSMAEL Jimmy
BARTHELEMY Luc
ZENGERS Marie-Paule
JULIENS Kurt
DE WIT Mevr.Monique
DE SCHUYMER Rositta
BRUGGEMAN Daniel ZAMMUTO Rosa
VANDENWIJNGAERDEN J.
GIANCATERINI Gabriele
CALEMYN Huguette
CUVELIER Marleen
GOVAERTS M.J. (De Corte)
LIMPENS Jurgen
PINKOWSKI Marie (Res. AL

Juni – Juin
LEBBEKE
EVERE
HALLE
LEEFDAAL
BEERZEL
LINNERYD
IZEGEM
BRUSSEL
HERNE
WEERDE
WILLEBROEK
ENGHIEN
OPWIJK
St. KATHELIJNE
WAVER
FORVILLE
STROMBEEK
MECHELEN
LANAKEN
LEEST
LEBBEKE
DEINZE
SINT-KRUIS

WEVERBERGH A.
BAELE Mr. Albert
PASTEELS Willy
GEERAERTS
JANSSENS Jean Paul
FOCQUET Urbain
DE NARDI Laura
DASSET Jenny
FONDER Monique
BEDUNEAU Michelle
DE WAEGENEER Lionel
VETTERS Daniella
KLOECK Greta
TAYMANS Josse
AELGOET I.
DE SUTTER Fabian
VAN DEN BOGAERT Juliana
NATEN Pierre
DE BELDER E.
VAN DERPLAS Greta
DE SMET Elke
VAN OOSTEN Antonine

HALLE
ST P/ LEEUW
ZEMST
WESTERLO
WESPELAAR
VLIERZELE
CHATELINEAU
ANTWERPEN
JAMBES
JETTE
ROOSDAAL
BOUWEL
PULDERBOS
HULDENBERG
GAVERE-ASPER
DENDERMONDE
BRASSCHAAT
AVERBODE
HERSELT
MOORSEL
LIER
St.NIKLAAS

HOUDENGGOEGN.
HALLENOIRCHAIN
SINTAMANDSBERG
ELENE
AFFLIGEM
DENDERMONDE
ESCH-sur-ALZETTE
OHEY

CHEVALIER Bernard
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.

Christel Kempeneers
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Mei – Mai
DURMUS Mahmut
VAN DEN BRANDE Sammy
LEJEUNE Berry
ENGLEBERT Edouard
VAN ORSMAEL Rita
CHAMPION J.
VANDERBEKEN Eric
WARNANTS Francine
VOET Hilde
VAN OVERSCHELDE Vera
ORIS Freddy
PINTENS Ronny
SAHIN Ilhan
CULOT Danielle
MASSE Fabienne
BOBER Mevr. Petra
HUISMAN Ann
STERCKX Karel
DE BRUYN Catharina
BOECKX Martha
BOSMANS M-J
POTTIER Mevr. Simonne
DESMEDT Michel
BOCKSTAL Julienne
DE CUYPER L.
LEBRUN Brigitte
BOETS Christiane
STEENHUYZEN Dirk
VAN DEN BRANDE Youri
MERTENS Marc
PAULISSEN Hubert
RONSMANS Marc
VAN TRICHT Leo
DILLEN Magda
PIERARD R.
SAERENS Myriam
LABROU Paraskevi
GEENS Rachel
VAN DER AUWERMEULEN El.
DE KNOP Jeanette
BALDWIN Glenys
CAERS Josephus
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WOUWE-SAINT- LAMBERT
EKEREN
VLIJTINGEN
ECHTERNACH
KESSEL-LO
EVERE
KLUISBERGEN
PONT-A-CELLES
HEIST-OP- DEN-BERG
DIKSMUIDE
ANTWERPEN
WESTERLO
Wemmel
JETTE
RHODE-ST-GENESE
BRUSSEL
LEUVEN
DROGENBOS
TERNAT
TIELT-WINGE
OPOETEREN
BERCHEM
ANDERLECHT
LIEDEKERKE
LAEKEN
BRUXELLES
BORGERHOUT
MECHELEN
LOKEREN
ITEGEM
TONGEREN
MECHELEN
BORGERHOUT
LIER
GENVAL
OPWIJK
ANDERLECHT
HERENTALS
ROTSELAAR
MERCHTEM
ANTWERPEN
VOSSELAAR

Enquête de satisfaction au sujet du fonctionnement de lʹIMSO
Depuis plus de 30 ans, nos bénévoles sʹengagent pour améliorer la qualité de vie
des patients. Grâce à de nombreuses initiatives, il a été possible dʹoffrir un certain
nombre dʹactivités.
Nous voudrions savoir si celles‐ci répondent toujours aux attentes de ceux à qui
elles sont destinées. Nous voudrions vous encourager à répondre nombreux à ce
questionnaire et à communiquer vos suggestions éventuelles.
Nous vous remercions chaleureusement dʹavance pour votre collaboration.
Christel Kempeneers, présidente.
________________________________________________________________
Prière de répondre à toutes les questions à lʹaide des chiffres suivants:
1. Très content(e) /satisfait(e),
2. Modérément content(e)
3. Insuffisamment content(e)
4. Pas content(e)
5. Je nʹai pas participé à cette activité.
Interventions financières
Êtes‐vous content(e) des interventions financières ?

1 2 3
4 5
Trouvez‐vous la différence d’intervention entre VIPO et non VIPO justifiée ?

1

2

3

4

5

Veuillez classer les interventions financières suivant votre priorité :
Médicaments
Matériel de réadaptation
Transport
Autre intervention
Vos commentaires éventuels ?
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Les fêtes
Veuillez classer les fêtes suivant votre priorité :
Souper aux moules
Festin du poulet
Barbecue
Buffet froid
Êtes‐vous content(e) des prix ?
Êtes‐vous content(e) des dates des fêtes ?
Vos commentaires éventuels ?

Appartement à la mer :
Êtes‐vous content(e) au sujet des réservations ?
Êtes‐vous content(e) des prix ?
Êtes‐vous content(e) de la qualité ?
Avez‐vous suffisamment la chance de le louer ?
Vos commentaires éventuels ?

Excursions et voyages :
Êtes‐vous content(e) de l’excursion annuelle ?
Êtes‐vous content(e) du voyage annuel à l’étranger ?
Êtes‐vous content(e) du shopping ?
Êtes‐vous content(e) des sorties au marché ?
Souhaitez‐vous d’autres activités ?
Désirez‐vous d’autres activités ? Lesquelles ?
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Marathon de natation ʺSWIMSOʺ :
Êtes‐vous content(e) de l’organisation ?
Êtes‐vous content(e) de son succès ?
Vos commentaires éventuels ?

Revue IMSO ʺAmicalement Vôtreʺ :
Êtes‐vous content(e) de la qualité de son contenu ?
Êtes‐vous content(e) de la périodicité de parution ?
Êtes‐vous content(e) de sa distribution ?
Vos commentaires éventuels ?

Information et formation :
Êtes‐vous content(e) du groupe « Dialogue » ?
Êtes‐vous content(e) des sessions avec le partenaire ?
Vos commentaires éventuels ?

Website :
Appréciation générale
Êtes‐vous content(e) de la qualité ?
Vos commentaires éventuels ?

Cafétéria :
Êtes‐vous content(e) de son activité ?
Êtes‐vous content(e) des heures d’ouverture ?
Êtes‐vous content des prix ?
Êtes‐vous content(e) des activités récréatives (Wii, jeu de cartes e.a.) ?
Vos commentaires éventuels ?
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Cybercafé :
Êtes‐vous content(e) de son activité ?
Êtes‐vous content(e) des heures d’ouverture ?
Êtes‐vous content(e) du degré d’engagement des bénévoles ?
Êtes‐vous content(e) des aides techniques ?
Êtes‐vous content(e) de l’emploi de l’internet ?
Êtes‐vous content(e) des programmes ?
Vos commentaires éventuels ?

Fonctionnement général de l’IMSO :
Êtes‐vous content(e) du prix d’affiliation ?
Êtes‐vous content(e)de sa direction ?
Êtes‐vous content(e) de sa transparence et de son libre accès ?
Êtes‐vous content(e) de son Assemblée générale ?
Êtes‐vous content(e) de son fonctionnement général ?
Vos commentaires éventuels ?

Identification :
Nom en prénom (facultatif) :

homme femme
Sexe
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non

C
Caalleennddrriieerr 22001122
Lundi 26 mars

Fête de Paques – IMSO

Dimanche 24 avril

Swimmarathon - IMSO

Samedi 28 avril

Kippenfestijn – Rotary

Dimanche 13 mei

Fête des Mères - IMSO

Samedi 02 juin

Buffet Froid Patients - I.M.S.O.

Dimanche 10 juin

Fête des Pères - I.M.S.O.

Dimanche 05 août

Barbecue - I.M.S.O.

Samedi 01 septembre

Excursion Patients - I.M.S.O.

Samedi 13 octobre

Fête aux moules - I.M.S.O.

Mardi 11 novembre

Journée des crêpes (Kap. o/d Bos)

Samedi 11 décembre

Fête de Noël - Rotary

Lundi 17 décembre

Noël - I.M.S.O.

Ce calendrier a été redigé le 01.01.2012 et peut encore être modifié
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Journée Libercity
Habituées à surfer sur le site français www.jaccede.com pour y trouver de
bonnes adresses, quelle aubaine d’apprendre qu’à Bruxelles aussi s’organise
une journée de l’accessibilité.
Le bloc‐notes, le mètre et l’appareil photo dans la poche, Anne et Clara sur
leur vélo et Michèle en fauteuil électrique, nous voilà rejoignant le centre ville
lieu du rendez‐vous de cette journée du 19 novembre 2011. Libercity : liberté,
cité… déjà beaucoup de rêves dans la tête pour de futures rencontres et
balades.
Rassemblement de tous les participants autour des organisateurs pour les
infos pratiques.
Jeunes acteurs de la société à venir, aînés, membres d’associations, chaisards,
personnes mal voyantes, malentendantes, aidants… attentifs aux quelques
discours et encouragements des politiques.
Beaucoup de questions et d‘attentes tout en nous rassemblant par petits
groupes pour une balade expérimentale dans différents quartiers des 19
communes de Bruxelles.
Plan de ville, casse‐croûte et un magnifique soleil ; chaque groupe devra
remplir une fiche d’accessibilité pour des lieux bien précis à visiter et nous
nous retrouverons en fin de journée au point de départ.
Clara part avec quelques appréhensions comme guide pour une personne
malvoyante ; sa première expérience.
Quant à nous deux nous devons visiter 4
hôtels du centre ville accompagnées de
quelques valides et de Damien, en fauteuil
roulant électrique, fondateur de
« J’accède.com » qui est venu de Paris.
Premier hôtel, première surprise avec son
accès par 4 grosses marches ; le
réceptionniste interrogé n’a jamais même
pensé à d’autres clients que des personnes
valides en pleine santé… carton rouge !!
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Deuxième hôtel, porte automatique et de plain‐pied avec un réceptionniste
manifestement stressé de nous voir débarquer avec 2 gros fauteuils
électriques. Mais quelques phrases plus loin il nous accorde la visite d’une des
2 chambres adaptées, des WC et de la salle à manger. Tout y est assez positif,
douche à l’italienne bien grande, espace suffisant dans la chambre, barres de
tractions dans les toilettes.
Au troisième hôtel, appart hôtel, le réceptionniste appelle le conseiller
technique qui gère l’agencement des différents hôtels dans plusieurs pays. Il
nous accueille les bras ouverts, trop content d’avoir enfin une personne à
mobilité réduite pour lui fournir les conseils à l’aménagement d’une dizaine
d’appartements sur la centaine à Bruxelles. Pas de chance pour la douche,
toutes les salles de bain sont équipées de baignoires. Nous essayons le
mobilier de la salle à manger autour d’un café et ensuite les toilettes (si
difficiles à trouver à Bruxelles) où il prend quelques repères pour l’installation
de barres d’appui. Nous quittons l’hôtel avec un sentiment très positif,
comme quoi beaucoup de choses sont possibles avec de la bonne volonté.
Le dernier hôtel est de plain‐pied avec une première porte
automatique mais une seconde bien lourde à pousser.
L’hôtesse fait appel au directeur de l’établissement qui
d’emblée nous propose la visite de l’unique chambre
adaptée. Belle douche à l’italienne, mais les éviers sont trop
hauts… nous voilà dans un endroit cosy, feutré, et le
responsable nous fait sourire car il tient à connaître notre
classement au top des hôtels les mieux adaptés, à la fin de
notre enquête.
Le soir tombe déjà, il est temps pour notre groupe de rejoindre le lieu de
rendez‐vous muni de nos petites notes. Nous sommes heureuses : une
journée constructive, positive, des rencontres magnifiques et beaucoup
d’espoir pour un espace mieux adapté à tous.
Un seul petit bémol, nous nous sommes senties bien démunies face aux
autres handicaps que nous connaissons peu, pour compléter efficacement les
fiches d’accessibilité.
Anne, accompagnatrice de Michèle dans la vie au quotidien.
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Nager pour la bonne cause !
Quand: dimanche le 22 avril 2012
entre 09.00 uur – 19.00 uur
Où:
Piscine de Hofstade Heide (B-1981)
Tervuursesteenweg
Coordinateur: De Donder Luc
Gsm: 0477 / 20 91 19
e-mail: mailto:dedonder.luc@gmail.com
En collaboration avec : Lions club Leuven Erasmus
Au profit de: I.M.S.O. a.s.b.l. - Melsbroek
International Multiple Sclerosis Organisation
Vanheylenstraat 16 B-1820 Melsbroek
http://www.imso.be/SWIMSO/Swimmarathon.nl.htm
S’ inscrire avant le 15/04/2012
Prenez contact avec le coordinateur
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Cher Dominique,
(NDTrad. : Ce texte est celui du docteur An Van Nunen, qui remplaçait le docteur Stephan
Ilsbrouckx, occupé à un congrès à l’étranger)
[…]
Cela fait quarante trois ans que tu exerces la kinésithérapie ici. Nous te voyons encore au
travail, remplis d’amour pour les gens et leur appareil locomoteur. Précis dans ton
diagnostic, pointu dans ta prise en charge, et, par-dessus tout, respectueux de la personne
entre tes mains. Tu es un de ces kinésithérapeutes qui exercent leur profession en
professionnel. Pas dans le sens de corporatif, ni de « vieille école », mais dans celui d’une
empathie infinie pour la souffrance des gens et une foi inébranlable dans le pouvoir de tes
mains. Malgré tant d’années d’expérience, devant chaque cas, on te voit t’arrêter d’abord,
réfléchir un temps, pour ensuite faire le choix thérapeutique judicieux. Continue donc
ainsi.
Lorsqu’ils sont confrontés à une affection incurable et progressive, les soignants doivent
veiller à ne pas devenir chroniques eux-mêmes. La complexité de la sclérose en plaques
est un défi pour qui veut rester clair, critique et créatif dans sa réflexion et ses traitements.
Qu’ils passent de la course à la marche, du trébuchement à la chute, de la station debout à
l’assis ou au couché, de la parole… au silence…Tu accompagnais les patients, Dominique.
Ici, nous avons besoin de gens comme toi qui, engagés et consciencieux, bien qu’ils soient
dans une niche de spécialisation dans une pathologie, continuent toujours à se
perfectionner dans leur profession. Nous apprécions beaucoup les collègues qui, comme
toi, sont un bon remède contre l’encroûtement et le pilotage automatique. Ta confiance
tranquille et ta correction dans les contacts sont un exemple pour nous.
Pour autant que je sache, tu n’en as pas la recette : tu es simplement toi. Quelle manière tu
as pour, bien plus qu’avec des mots, faire ‘sentir’ les choses. Je le vois dans ton intense et
généreux sourire et dans ton port de tête un peu penché, lors de tes remarques judicieuses.
Tu as le talent de combiner réserve authentique et art de mettre l’accent, discrètement et au
bon moment, sur l’essentiel. Pour celui qui veut l’entendre.
Cher Dominique, tu auras remarqué que je me refuse à parler de toi au passé. Parce que
nous continuons ce que nous avons construit ensemble et ce que nous réaliserons encore.
Nous suivrons à l’avenir ton exemple et adopterons ta sagesse sereine.
Au nom du Dr. Ilsbroukx, du docteur Meurrens, du docteur Van Laere et en mon nom
propre, je veux te remercier pour le don du meilleur de toi-même. Nous te souhaitons un
magnifique nouveau chapitre qui, si j’ai bien compris, est encore au stade de l’ébauche.
Nous sommes très curieux de savoir ce que tu vas en faire. Profites-en bien, toi-même,
ainsi que ta chère épouse et ta famille. Retourne, le cœur content, vers tes racines, et bâtis
encore.
Toute l’équipe de réadaptation te souhaite de tout cœur tout le bien possible.
Merci ! Dr. An Van Nunen (Traduction : Yvon)
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Détails sur les nouvelles interventions de l’IMSO à partir de 2012

Depuis le début de l’année, il y a des changements dans les interventions que l’IMSO
essaie de prévoir.
D’abord, nous insistons sur le fait que les interventions de l’IMSO ne donnent pas accès à
un droit automatique.
À la direction, nous essayons donc de suivre un certain nombre de lignes
directrices suivantes :
• Les demandes d’interventions doivent être liées à la SEP
• Il est tenu compte de l’état d’indigence.
• Nos budgets doivent permettre les interventions
• Notre intervention doit nous paraître judicieuse :
Nous pensons devoir :
• gérer les moyens au nom de tous les sponsors et de tous les bénévoles qui apportent
leur aide dans les nombreuses activités.
• gérer les moyens au nom de l’assemblée générale.
• gérer les moyens au nom de tous les membres de l’IMSO.
• gérer les moyens de manière que l’IMSO puisse continuer dans les années à venir.

Voici les changements. Ils se situent principalement dans les interventions pour les
médicaments, et celles pour les aides matérielles.
Interventions pour les médicaments
1) Comme auparavant, les interventions pour les médicaments se limitent à la liste établie
par l’IMSO, actualisée.
2) L’intervention pour les médications n’est plus plafonnée comme précédemment et par
conséquent il n’y a pas de limite à l’intervention. La différence entre les VIPO et les nonVIPO est déjà présente lors de l’achat même du médicament et ne doit pas être répétée.
Si le patient dépasse 1000 €. sur une année, lors de la réunion mensuelle de l’IMSO, la
situation est réévaluée.
3) Tous les médicaments sont remboursés à hauteur de 50%, ceci est particulièrement
important pour les patients qui auparavant avaient une intervention plus importante pour le
Privigil, le Hytrin, et le Botox.
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Interventions pour les aides matérielles
Ici se situe le plus grand changement.
Il va de soi que le bénéficiaire soit membre de l’IMSO ou se fasse membre. Les autres
modalités restent d’application, par exemple la demande doit être faite avant
l’investissement. La demande doit se faire en passant par le service social du CNSP
(NMSC).
On ne travaille plus sur base d’un budget annuel, mais avec un budget sur trois ans.
Celui qui devient membre au 1 janvier 2012 tombe dans la nouvelle réglementation
progressive. Concrètement, cela veut dire qu’il pourra bénéficier d’1/3 de l’intervention
« normale » ; la 2ème année de 2/3. La troisième année, l’intervention est « normale ».
La première année est l’année au cours de laquelle a lieu l’affiliation, pourvu qu’elle ait
lieu avant le 31 décembre. Si quelqu’un s’affilie au cours d’une année, la première année
comprendra les mois restants de l’année plus l’année suivante.
Il est important de tenir compte que ceci : quelqu’un qui n’aurait plus payé sa cotisation
pendant une ou plusieurs années ne peut plus bénéficier des interventions à part entière. Il
perd alors son statut et retombe dans le scénario progressif.
Buts :
1) Meilleur emploi et meilleure répartition des interventions en donnant au patient la
possibilité de recevoir une grosse intervention ou plusieurs petites sur un an, mais dans
une enveloppe de trois ans.
2) On diminue la différence entre VIPO et non-VIPO.
3) Un scénario progressif où la totalité des droits n’est pas ouverte immédiatement.
Nous nous permettons de faire remarquer que les interventions ne sont rendues possibles
que par le travail acharné de nos bénévoles, par les dons, le sponsoring, les plus de 100
bénévoles de l’ASBL « VZW Sporthuis steunt MS », le Rotary, les Lions, et tous les
participants à nos activités.
Qu’ils en soient remerciés.
Pour des informations plus complètes, prière de consulter le site de l’IMSO :
http://www.imso.be/Privaat-Privé/melsbroeck.htm

Au nom du conseil d’administration,
Christel Kempeneers, Présidente.
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SUDOKU

N° 4

Sept bonnes réponses nous sont parvenues.
Madame Lucette Sculier
a gagné la récompense de 30 €.

N° 1

Vous pouvez gagner 30 € en nous envoyant la réponse exacte avant le 01/05/2012.
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
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Reclame VIGO
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----- 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 Lucette
Sculier, Madame Michèle Béduneau, Madame Ingrid De Roo, Madame Marie-Louise
Peetermans, Monsieur Bernard Lonez, Monsieur Luc Lemaire et Monsieur Bruno
Durenne.
Madame Lucette Sculier a gagné la récompense de 30 €.

Résultat puzzle français N° :
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Ingrid De Roo, Madame Marie-Louise Peetermans, Monsieur Luc
Lemaire et Monsieur Bruno Durenne.
Monsieur Luc Lemaire 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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