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OVERZICHT

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij ook nu in ons derde
nummer het financieel verslag. Transparantie is voor ons heilig.
Onze laatste eurocent gaat naar de patiënt. Controleer maar.
Voorts zijn er enkele mededelingen van de Raad van het Bestuur
i.v.m. het verblijf aan zee. Interessant voor iedereen.
Dan nog drie teksten van ervaringsdeskundigen met de ziekte m.s.
Puzzels, verjaardagen en feesten tussendoor.
Ook wordt er aandacht besteed aan Zuster Madeleine, een tiental
jaren werkzaam in de m.s.-kliniek en onlangs overleden.
Misschien geen topnummer maar kom achteraf wel niet klagen als
u niet alles gelezen hebt.
A.W.
______________________________________________________

SOMMAIRE

Vous trouverez dans ce numéro une communication du Conseil de
Gestion de l’IMSO, concernant les nouvelles dispositions
(alléchantes) de location de séjours à la mer pour les patients.
Suit le rapport financier de la gestion, clôturé au 31/12/2012.
Photos du barbecue.
Vous trouverez aussi une traduction du discours du collègue Albert,
très lyrique, très attachant, où il dresse un tableau passionnant de
l’histoire de la clinique, en même temps qu’il épanche son coeur.

Yvon
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Overleden

Nous ont quitté

Mevrouw Francine VAN DER STRAETE
Geboren te Gent op 7 oktober 1934
Overleden te Nieuwkerken op 16 juni 2013
Mevrouw Naziha BEN MESSAOUD
Geboren te Antwerpen op 21 september 1955
Overleden op 17 juni 2013
Mevrouw Elisa Maria LUYSTERMANS
Geboren te Niewenhove op 15 maart 1925
Overleden te Grembergen op 23 juni 2013
Mademoiselle Françoise DELAUNOIS
Née à Ettrebeek, le 25 janvier 1964
Décédée à Melsbroek, le 11 juillet 2013

De heer Dennis MEUL
Geboren te Wilrijk op 15 juli 1968
Begraven te Antwerpen op 19 juli 2013

De heer François VAN DE STAEY
Geboren te Aarschot op 29.12.1938
Overleden te Wezemaal op 03.08.2013

De heer Patrick VERMEYLEN
Geboren te Niel op 7 juni 1964
Overleden te Dendermonde op 02.08.2013

De heer Hedwig PEETERS
Geboren te Antwerpen op 09.08.1954
Overleden te Leuven op 10.08.2013

We vernamen tevens het overlijden van twee personen die zich voor de MS
patiënten te Melsbroek met overtuigiing hebben ingezet :
-

Zuster Madeleine, Alice TAVERNIERS, voormalig eerste hoofdverpleegster
van het NMSC, overleed te Vilvoorde op 26.06.213. Meer informatie herover
vindt u in dit nummer.

-

De heer Jean PUYLAERT, lid van de Rotary Club Zaventem. Zijn begrafenis
ging door op woensdag 10 juli 2013 te Laken. Hij voelde zich erg betrokken
bij de MS-patiënten van Melsbroek. Zijn zonen hebben, in nagedachtenis van
hun vader, geen bloemen noch kransen gevraagd maar wel een som te
willen storten op de bankrekening van IMSO.
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Mededeling van de Raad van Bestuur i.v.m. verblijf aan zee.
Beste Leden,
Zoals reeds medegedeeld in vorig nummer stopt de verhuring van het
appartement Ster der Zee 4C,Koning Ridderdijk 46 te Westende op vrijdag 11
oktober 2013.
De Raad van Bestuur heeft, in samenwerking met de Rotary Club Zaventem,
uitgekeken naar een andere, hopelijk nog betere oplossing . Rekening houdend
met het feit dat reeds enkele patiënten, waaronder Bernard Chevalier en Daniel
Bostem, spontaan klant waren van het hotel Sandeshoved te Nieuwpoort heeft
IMSO contact opgenomen met de heer Peter Claerhout, manager van dit hotel.

-

Na een uitvoering bezoek en onderhoud zijn beide partijen tot volgend besluit
gekomen :
Vanaf vrijdag 11 oktober 2013 zal IMSO kamer 335 van het hotel huren. Deze
kamer, die bereikbaar is met een ruime lift, is volledig aangepaste voor personen
met een handicap d.w.z. uitgerust met een aangepast bed, een aangepaste
badkamer met douche, een tillift voor rolstoel gebonden patiënten,

-

De kamer wordt door IMSO gedurende 200 dagen per jaar gehuurd voor onze
leden patiënten met hun partner,

-

IMSO neemt de kosten van de overnachting met ontbijt voor twee personen ten
laste, telkens voor de periode van minimum twee overnachtingen tot maximum
een week overnachtingen. Zoals vroeger, voor het huren van het appartement in
Westende, vraagt IMSO een beperkte persoonlijke bijdrage.
In het hotel hebben de huurders enkel de bijkomende uitgaven ter plaatse te
betalen zoals maaltijden, drank en mogelijks betalende parking.
In Sandeshoved bestaat er een ruime spijskaart waarvan hierbij enkele
voorbeelden :
Spaghetti bolognaise 10,50 €, Vegetarische pasta 15 €, Varkenshaasje 17,50 €, Filet
mignon 19 €, Salade met scampi 19 €. Er is ook een dagschotel van maandag tot
vrijdag : 15 € (soep, hoofdschotel, ijs gebak of koffie).

-

Op aanvraag van de verhuurders zal het mogelijk zijn om via de receptie gratis
te beschikken over bijkomend materiaal zoals een rolstoelfiets, een driewieler.
IMSO 2013/3
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Te volgen proceduce voor verhuring
Zoals voordien zullen de patiënten en partner hun afspraken van verhuring
regelen via de verantwoordelijke van IMSO. Nelly Coopman heeft intussen
deze taak van Arlette, de vroegere verantwoordelijke, overgenomen. Ze is te
bereiken op :
COOPMAN Nelly, Keldermansvest, 11, 2800 Mechelen
015/34.40.17
0476/34.6030
nellycoopman@yahoo.com
Nelly zal voorheen met de huurders de datum en hun persoonlijke bijdrage
regelen (deze bijdrage blijft zoals bij de verhuring van het appartement in
Westende en wisselt naargelang het seizoen tussen 75, 90 en 110 €). Nelly zal
hen, na overleg met Sandeshoved, een document overmaken met vermelding
van de datum van verhuring.
Enkele bijkomende informatiegegevens over het hotel
Hotel Sandeshoved ligt aan de promenade langs het strand en midden in
Nieuwpoort-Bad. De kamer 335 kijkt uit over de zee. Voor ontspanning kunt u
terecht in het restaurant, waar u van verse maaltijden kunt genieten.

Bovendien is er een knus terras aanwezig met uitzicht op de zee.
In de ochtenduren wordt er in deze accommodatie een uitgebreid ontbijtbuffet
geserveerd, met onder andere eieren, spek en verse pannenkoeken.
Op 5 minuten loopafstand van het hotel ligt de halte van de kusttram.
Daarvandaan rijdt de trams rechtstreeks naar toeristische trekpleisters aan zee,
bijvoorbeeld naar De Panne en Oostende. Plopsaland bevindt zich op 20
minuten rijden.
In naam van IMSO
Christel Kempeneers
Voorzitter

IMSO 2013/3
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I.M.S.O.
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Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek

FINANCIEEL VERSLAG
RESULTATEN, BALANS EN TOELICHTING

31/12/2012

Nationaal nummer: 4 398412 53
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-34.832,51

TUSSENKOMSTEN
Via steunfonds
In vervoersonkosten
Rolstoelenonderhoud
Medicatie
Poetsdienst

-6.037,17
-5.744,73
-5.000,00
-12.980,20
-5.070,41

-3.806,90

FEESTDAGEN
Pasen
Moeder- en vaderdag
Kerst en Nieuwjaar

-582,97
-239,89
-2.984,22

-18.450,87

ACTIVITEITEN EN REIZEN
Sociale etentjes patiënten
Diverse activiteiten
Reis Turkije (zie ook ontvangsten)
Uitstap Ter Helme
Uitstap Venlo

-9.656,81
-3.799,77
0,00
-2.394,60
-2.599,69

-22.117,64

OVERZICHT VAN DE DIVERSE ONKOSTEN
Telefoonkosten
Post- en portokosten
Kantoorkosten en drukwerken
Onkosten Uit en Thuis
Geschenken en bloemen
Klein materiaal/onderhoud
Verzekeringen
Ereloon advocaat (RIZIV)
Bankkosten
Patrimoniumtaksen, roer. voorh. en publicaties
Onkosten internet, cybercafé

-344,73
-744,86
-3.779,17
-8.073,00
-581,34
-4.335,58
-1.894,20
0,00
-483,17
-291,03
-1.590,56

-7.480,43

APPARTEMENT WESTENDE
Totale onkosten
Gift Rotary
Bijdrage patiënten

IMSO 2013/3

-16.570,43
7.500,00
1.590,00
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OVERZICHT VAN DE FESTIVITEITEN EN ORGANISATIES

43.985,36

MOSSELFEEST
onkosten

-3.977,68

opbrengsten

5.237,35

1.259,67

BARBEQUE
onkosten

-1.822,68

opbrengsten

5.423,83

3.601,15

KOUD BUFFET
onkosten

-1.723,98

opbrengsten

255,00

giften met fiscaal attest

0,00

-1.468,98

ZWEMMARATHON SWIMSO
onkosten

-1.021,93

giften zonder fiscaal attest

1.438,30

giften met fiscaal attest

11.052,15

11.468,52

SPORTHUIS STEUNT MS
onkosten

0,00

giften zonder fiscaal attest

21.040,00

giften met fiscaal attest

8.085,00

OVERZICHT VAN DE ONTVANGEN LIDGELDEN EN GIFTEN
LIDGELDEN

29.125,00

34.095,40
aantal

Leden patiënten (10,00 eur)

416

4.160,00

Leden familie (15,00 eur)

116

1.740,00

32

800,00

Leden steunend (25,00 eur)

564

6.700,00

GIFTEN ZONDER FISCAAL ATTEST
Diverse giften zonder fiscaal attest

1.679,10
1.697,10

GIFTEN MET FISCAAL ATTEST
Diverse giften met fiscaal attest

15.948,30

Giften 15° Wing

7.500,00

Giften magazine "Uit en Thuis"

2.250,00
25.698,30

IMSO 2013/3
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OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

814,40

Werkrekeningen
Spaarrekeningen

29,71
784,69

OVERZICHT VAN DE DIVERSE OPBRENGSTEN

325,00

Verkoop polo's, pins, t-shirts, …
Bijdragen patiënten in reis Turkije
Bijdragen in medisch materiaal

0,00
0,00
325,00

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN PER 31/12/2012
ONKOSTEN

-86.688,35
-34.832,51

40%

-3.806,90

4%

Activiteiten en reizen

-18.450,87

21%

Diverse onkosten

-22.117,64

26%

-7.480,43

9%

Tussenkomsten
Feestdagen

Appartement Westende

OPBRENGSTEN

79.220,16

Festiviteiten en
organisaties

43.985,36

56%

Lidgelden en giften

34.095,40

43%

Financiële opbrengsten

814,40

1%

Diverse opbrengsten

325,00

0%

SALDO WERKINGSJAAR:
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-7.468,19

Homilie gehouden door de broer van Zuster Madeleine, Alice TAVERNIERS.
Een mens is gestorven, maar niet zomaar een mens. Alice, mens met de mensen,
zuster voor het leven. Alice werd begenadigd met vele talenten, die ze niet
begroef als in een graf gelegd, maar zaaide in de harten van mensen.
Laten we even luisteren naar haar levensverhaal door broer André.

Na een lang en gelukkig maar bewogen leven is Alice naar haar
Schepper teruggekeerd.
Ze werd geboren als vierde kindje en kwam terecht in een warm gezin
waar later nog twee kindjes bijkwamen. De jongste staat hier voor u.
Na de lagere school in het kleine dorp ging zij, zoals dit toen gebruikelijk was,
op internaat in Tildonk waar zij haar middelbaar in 1940 beëindigde.
Ze had een enorme bewondering voor een zuster, Mère Dionyse, die als
missionaris naar India zou vertrekken.
Na haar "école moyenne" zoals dat toen genoemd werd, wilde ze onmiddellijk
in het noviciaat in Tildonk intreden om naar de missies te kunnen vertrekken,
maar daar stak vader een stokje voor.
Het was oorlog. Doe eerst je studies van verpleegster en dan zullen we zien,
maar zolang de oorlog duurt ga je niet naar het klooster.
Toen luisterden de kinderen nog naar hun ouders.
En dan kwam het einde van de oorlog en Alice trad in bij de Ursulinen in
Tildonk. In 1947 vertrok zij vanuit Oostende naar Engeland en vandaar met de
boot naar India.
I

Na tien jaar missionariswerk in India, hoofdzakelijk in de verpleging, keerde ze
als begeleidster van een zwaar zieke zuster terug naar België.
Kort daarna, in september 1956, vinden we haar in het toenmalige Belgisch
Kongo in Goma waar ze als verpleegster schitterend werk verricht.
Nadat een transportvliegtuig met veertig soldaten brandend was neergestort
konden er zes erg verbrande soldaten gered worden.
Zij werden per vliegtuig naar België teruggebracht en weer was Alice de
zorgzame engel om die jongens tijdens de vlucht te verzorgen.
Rond de eeuwwisseling wijdde Jan Van Rompay op TV een uitzending aan de
retourvlucht van de zes overlevende miliciens. Alice was er ook bij.
Enkele manden later werd Alice op de vliegbasis van Kleine Brogel met alle
mogelijke militaire eer ontvangen en gehuldigd.
Rond de jaren '60 hadden de Ursulinen in Melsbroek een nieuwe kliniek voor
MS patienten opgericht en ze hadden een bekwame verpleegster als hoofd van
de nursing nodig om alles in goede banen te leiden. Dat heeft ze zowat twaalf
jaar tot ieders voldoening gedaan.
IMSO 2013/3

11

En dan is er plots iets heel ernstig gebeurd. Ze had enkele dagen vakantie genomen
en tijdens haar afwezigheid had iemand anders haar functie definitief overgenomen.
De verrassing was kompleet.
Ze was er het hart van in en raakte in een zware depressie.
Monseigneur Van den Bergh raadde haar aan een sabbatjaar te nemen en daarna te
beslissen.
Ze is dan voor korte tijd bij haar broer priester ingetrokken.
Ondertussen waren beide ouders overleden en had zij de woning in de Ardennen
geërfd. Ze was heel vlug gewend aan de lekenstaat en bleef in de Ardennen wonen,
maar in haar hart was ze nog altijd stevig verbonden met de Ursulinen. Ze nodigde
velen van hen regelmatig uit en ook de Indische zusters, op bezoek in België, waren
altij d welkom en vertrokken steeds met een ruime gift en zwaar beladen terug naar
Indië.
Weinigen konden zo hartelijk familie, vrienden en kennissen ontvangen als zij.
Bij haar was het altijd kermis met rijk gedekte tafelen.
.
Al haar neven en nichten brachten vele jaren naeen hun vakantie bijhaar door.
Later kwamen ook de achterneven en -nichten in het riviertje en de bossen spelen.
Altijd was er wel iemand op bezoek en haar vrijgevigheid kende geen grenzen.
Ruim drie jaar geleden was ze gevallen en had haar schouder gebroken.
Na de operatie in Bastogne volgde een twee maanden durende revalidatie in
Meisbroek en kon ze terug naar huis.
Nog geen drie weken later werd ze bij hoogdringendheid opgenomen op de dienst
geriatrie in Bastogne want ze was weer enkele keren gevallen. Ze kon het op die
dienst niet gewoon worden en vroeg opname in Floordam.
Hier kwam ze toe in april 2010 en beleefde er nog drie gelukkige jaren. Haar
mentale toestand begon achteruit te gaan en stilaan verdween ook haar energie en
dat verergerde nadat drie maanden geleden haar zus Madeleine overleed. Nu heeft
ook zij ons voorgoed verlaten en is ze naar haar Schepper teruggekeerd. Rust zacht
lieve zus en tante.
Een mens is gestorven, maar niet zomaar een mens. Alice, mens met de mensen,
zuster voor het leven. Alice werd begenadigd met vele talenten, die ze niet begroef,
als in een graf gelegd, maar zaaide in de harten van mensen. En nu oogstte de Heer
haar gezaaide leven. Al het mooie in het leven van Alice haalt Hij binnen in Zijn
hart, in Zijn huis vol eeuwigheid.
Alice, dank voor alles. Vaarwel en tot ziens, aan de overkant. Bid voor ons. Amen.

IMSO 2013/3
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DIPLOMAAT

Toen ik jaren geleden iemand toevertrouwde dat ik twee jaar in de
rolstoel had lesgegeven, zag ik hem denken : “Zou hij er eentje of
ze alle vijf kwijt zijn ?” Want geef toe, beste lezer, fysiek l00 %
invalide verklaard zijn, je geld zonder werken kunnen verdienen en
toch gaan werken, je moet er behoorlijk bedonderd voor zijn.
Dat moeten ze ook op het ministerie gedacht hebben, want op een
zaterdagvoormiddag werd er aan de voordeur gebeld.
De verpleegster had pas haar dagelijkse schrobbeurt volbracht.
Vόόr de deur stond in groene loden jas en met lange laarzen een
ons onbekende, maar duidelijk gehaaste man. Achter hem stond
zijn jeep te wachten. Hilde deed open. Het bleek een controlerend
geneesheer die dat invalide wereldwonder wel eens wilde zien dat
elke week weer voltijds lesgaf. Hij had echter vlug begrepen hoe
laat het was en begon meteen weer naar de uitgang te streven.
Onderweg mompelde hij : “Nog veel moed.. . (en nog iets ).. In de
deuropening zei ie : “Tot ziens” gleed vliegensvlug achter het stuur
van zijn wagen en scheurde weg met de snelheid van Bliksem
Mcqueen. Hij had me zelfs niet gevraagd hoe ik van het lopen naar
het rijden was overgeschakeld. En toch is zoiets psychologisch niet
echt evident.
Maar het moet allereerst praktisch mogelijk zijn. Hierbij heb je
behoefte aan veel hulp, zowel van mensen als van reële
mogelijkheden. En alles klopte wonderwel.
Mijn vrouw moest hierbij tweemaal per dag het traject Aalst-Asse en
terug afleggen. Ze heeft er nooit over gezeurd. Gelukkig hadden de
paters een regiment rolstoelen ter beschikking om een aantal
slecht te been zijnde confraters te vervoeren. Voorts bevond elke
klas zich op de benedenverdieping en zelfs als ik boven had willen
zijn, was er een ruime goederenlift waar je met gemak vijf rolstoelen
met inhoud kon wegfrommelen. Voorts was er een aangepaste WC
en had ik mijn eigen klas met overhead projector.
IMSO 2013/3
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En nu zegt u ongetwijfeld :”Waar zit het probleem dan ?”
Zoals zo vaak ligt hier ook het probleem op het psychologische vlak.
Je loopt jarenlang door de gangen op weg naar de volgende klas en
plots is dat fysiek niet meer mogelijk. Je zit letterlijk muurvast. Zo’n
veertien dagen vόόr het begin van het nieuwe schooljaar als er al
even lang reclame voor dat begin wordt gemaakt, kwamen een
viertal collega’s me bezoeken. Een uur lang werd er, zoals het in
onderwijskringen gewoon is, over onderwijspolitiek, nieuwe
programma’s en verwachte leerlingenaantallen gediscussieerd.
Maar dat hele uur lang bleef iedereen als een kat om de hete brij
dansen. Over de kern van de zaak werd niet gepraat, hoewel
iedereen wist wat er diende te gebeuren. Toen drie van de vier al
buiten stonden, bleef Marc, collega economie en flapuit eerste klas,
nog even op de drempel staan en zei :” En, à propos, jongen, als
het begin september niet meer gaat, laat je het maar rollen.” Voor
mij was het hoge woord eruit ! Op dat ogenblik verdiende hij zonder
meer de Nobelprijs voor timing en diplomatie.
Toen mijn vrouw op de bewuste dag mij aan de school wou
afzetten, stond Marc er al met een rolstoel voor mij klaar. Tegen
Hilde mompelde hij :” Ga jij maar naar Aalst, ik zorg verder wel voor
André .“ Voor ons beiden een zwaar emotioneel moment. Maar
zoals Reinaert de Vos, maakte Marc zich ook hier met een
kwinkslag vanaf en trok met mij onmiddellijk naar het front.
De leerlingen beseften zelfs niet precies wat er aan de hand was en
hebben dit op één na ook nooit geweten. Meer nog, ze dachten dat
ik ooit in ’t leger een ongeval had gehad met een tank ! Wisten zij
veel dat ik zo’n ding nooit gezien had.
Vanaf toen heb ik twee jaar lang in de rolstoel met veel plezier mijn
beroep verder kunnen uitoefenen. Tot ook hier de ziekte de
bovenhand haalde, wat ze trouwens altijd doet !
A.W.
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Help….. MS, wat NU !
Is men leven nu voorbij?
Of toch Niet!
Velen vragen komen op je af, ieder vraag heeft recht op een antwoord hoe banaal ze ook
mag lijken!
MS is meer dan een diagnose!
1000MenSen,1000 persoonlijke verhalen, ieder MenSis bijzonder, ieder MenS heeft
mogelijkheden ook al zijn ze minimaal, ze zijn altijd de moeite om te benutten.
Ook familie en vrienden hebben behoefte aan informatie en steun.
MS krijg jij, maar ook je omgeving krijgt er mee te maken of je het nu wil of niet.
Al te vaak blijven we met vragen zitten die onbeantwoord zijn om dat we schaamte hebben
of onwetend zijn en denken och ik red me wel, zal wel aan mij of hem/haar liggen, laat
maar doet er niet toe, komt wel goed, zal er wel bij horen enz.…
Vele zaken en gewoontes als karakter, je doen en laten, willen of kunnen, lever ik in of niet,
wat als, mag ik dit of mag ik dat het zijn zaken die bewust of onbewust ons leven
veranderen en zonder je het weet ben je, je eigen ik niet meer. Het zou spijtig zijn dat
relaties binnen je gezin,familie of vriendenkring plots ongewild veranderen doordat je er
niet kan over praten, vele kleine details maken vaak een bom van frustratie die je best kunt
voorkomen door je goed te informeren of te laten begeleiden.
MS zal voortaan een onderdeel van je leven zijn, maar je bent niet MS. Het leven met MS
kan heel bijzonder zijn en ja je mag best blijven dromen, verlangen, lacht, huilen gewoon
Menszijn. Ook vroeger was het de kunst om balans in je leven te houden dit zal nu niet
anders worden. Een goede communicatie met je leefomgeving, naasten en behandelaars zijn
zeer belangrijk en zeker aan te raden.
Veel wel gemeende schouder klopjes? Net als mensen die zich plots geen houding weten te
geven komen op je af, je heb je handen al vol met je eigen lichaam en gedachte en plots
merkje dat die ene persoon die je dacht zo goed te kennen zich anders gaat gedragen net of
jij iemand anders bent geworden, nee jij bent niet veranderd je heb alleen maar een
beperking die wat aandacht vraagt en wat aanpassing in je leven vergt. Het spreekwoord
( wat de boer niet kent, lust hij niet) is hier zeker van toepassing. Het is dan ook belangrijk
dat je directe omgeving van in het begin met jouw kan mee groeien in je (nieuwe) leven.
Een leven met MS kan best een zeer mooi leven zijn, oké het zal niet meer zijn als vroeger
maar morgen zal nooit meer zijn als vroeger ook al had je geen MS, de kunst is om morgen
weer met de mogelijkheden van vandaag het beste uit jezelf te halen.
Hoe?

Das voor ieder onder ons weer anders en dat siert ons, en kleurt het leven. Ieder MenS met
of zonder beperking heeft recht op een waardig leven, een fijne knuffel, een glimlach wat
liefde en genegenheid en verlangens net als onze buurman, broer/zus, vriend/vriendin, man
of vrouw zullen wij momenten van vreugde en verdriet kennen. Niets mis mee toch, of mag
dat plots niet meer?
Het leven stop niet bij een beperking, maar het kan een begin zijn van een nieuw leven die
jij met je omgeving gaat beleven en vormgeven. Vele onderons ontdekken nieuwe
vaardigheden of leren deze aan, ieder leven is de moeite waard ook al dreigen
onweerswolken roet in het eten te gooien. Toch is het steeds weer de moeite waard om
achter iedere wolk een zonnestraal te zien of te vinden en te blijven dromen en iedere dag
met de mogelijkheden van de dag er iets mooi ‘s van te maken.
Als je plots op een kruispunt komt en je even niet meer weet welke kant op, is de redding
vaak nabij, wie een aangereikte hand durft te aanvaardenzal snel weer zen weg vervolgen.
Ook al neem je - of moet je wat gas terug nemen het is altijd de moeite waard om je weg te
vervolgen ook al is dat met een slakgangetje, en lijkt het of je leven even stilstaat, even
herbronnen opent vaak nieuwe horizonnen en onontgonnen gaven.
Komt de helpende hand niet naar jouw, wees dan niet te trots om een helpende hand te
vragen, te zoeken en om je heen te kijken vaak is de helpende hand dichtbij.
Beschaamdheid is meestal een slechte raadgever, een goede band met een
vertrouwenspersoon en je behandellaars is goudwaard. Weet dat ieder onderwerp
bespreekbaar is, hoe intiem ook.
Kan het niet in je naaste omgeving of met je (Partner, familie, of vrienden) weet dan dat je
behandelaars en hulpverleners je vast professioneel kunnen verwijzen naar de juiste persoon
of instantie.
Iedere onbeantwoorde vraag heeft onrust in je gedachte, je kan er best een antwoord op
hebben, wil niet altijd zeggen dat alles daar mee opgelost is, maar het heeft jouw de juiste
instrumenten om verder te gaan en op een positieve manier te blijven genieten van het
leven.
Het Team van het Nationaal MS Center in Melsbroek is zoveel meer dan revalidatie en
medische zorg alleen. Heel persoonlijk onderwerpen of problemen die gaan over je
persoonlijke leven thuis of op het werk en je vriendenkring zijn zeker bespreekbaar. Een
dipje na de diagnose of een terugval van je zelf of in je relatie hoe intiem dan ook zijn zeker
bespreekbaar.
Ik persoonlijk mocht mede dankzij de steun van mijn naaste omgeving,
lotgenoten,vrijwilligers, hulpverleners en behandelaars uit een diepdal kruipen, ik sta nu - of
rol weer volop door het leven en heb gelukkig van men onmogelijkheden, mogelijkheden
gecreëerd dankzij een goede begeleiding en ben iedereen hier zeer dankbaarvoor.
Pluk de dag en geniet van het leven. TB.
IMSO 2013/3
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FFeeeessttkkaalleennddeerr 22001133
Zaterdag 31 augustus

Uitstap patiënten - I.M.S.O.

Zaterdag 12 oktober

Mosselfeest - I.M.S.O.

Maandag 11 november

Pannenkoekenbak – vzw steunt MS

Dinsdag 10 december

Kerstfeest – Rotary

Maandag 16 december

Bedeling Kerstmis - I.M.S.O.

De feestkalender werd opgesteld op 06.02.2013 en is voor verandering vatbaar.
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Naar de N.M.R. *
"U moet maar eens naar de NMR," had de neurologe gezegd, "want u hebt
er nog nooit een ondergaan." Een paar uur later kwam de hoofdverpleegster
me vertellen dat de afspraak gemaakt was op 7 december om 10 uur stipt.
Op de bewuste dag kwam de chauffeur mij halen, reed met mij naar Leuven
en schreef mij in de centrale hal in om kwart over tien. Even later pootte ze
me neer in het midden van de wachtzaal "Radiologie". Ze vroeg nog eerst of
ik iets nodig had en op mijn ontkennend antwoord verdween ze weer. Naast
mij zaten zo'n twintig mensen. Ze deden allemaal ontzettend hard hun best
om niet te kijken en me toch gezien te hebben. Na een tijdje kwam er een
dame nogal sloom afgesloft die ze duidelijk niets meer moesten Ieren. Bijna
geeuwend riep ze de namen van de volgende slachtoffers af : "Bervoets" en
"Werelds". Ze werd onmiddellijk gevolgd door twee mannen, draaide op haar
linkerhiel en verdween weer. Ik zat natuurlijk nog altijd te kijken en dacht bij
mezelf: "Die komt wel terug." Vijf minuten heeft het geduurd voor ze
helemaal in de war weer verscheen. "Werelds" riep ze weer. "Als u mij wilt
hebben, zult u me wel moeten komen halen," antwoordde ik.
Rondom mij was er precies een granaat ontploft. De hele wachtzaal zat met
ingehouden adem zijn schoenveters te bestuderen. Ik zag ze denken: "En
mentaal is hij ook niet in orde." De zonnebank-bruine dame kwam naar me
toe, terwijl ze zich uitputte in verontschuldigingen. "Kijk, mijnheer, ik doe dit
werk al tien jaar," zei ze "maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het halve
ziekenhuis ben ik doorgelopen met twee mannen achter me aan en die
tweede heette niet eens Werelds. Hij heette Vanderzwalmen of zoiets. Wat
bezielt zo'n man toch?" Ik bleef het antwoord schuldig. Ergens aan het
uiteinde van het ziekenhuis tegenover de NMR zat er een man te wachten.
"Bervoets" dacht ik. Hij speelde duidelijk een thuiswedstrijd, want hij had een
rode kamerjas met zwarte bolletjes aan en zoals bij Stan Laurel kwamen de
pijpen van zijn pyamabroek niet veel verder dan zijn knieën. Hij keek
eventjes op met de blik van een routinier en begon te lezen in een
stripverhaal. Op de toegangsdeur stond te lezen wat er allemaal niet mee
naar binnen mocht: magnetische bankkaarten, sieraden, pacemakers en
sleuteltjes. Gelukkig had ik dergelijke spullen niet meegebracht. Na een
kwartier kwam er mij iemand zeggen dat het bijna aan mij was. Een half uur
later deelde hij mij mee dat het toestel defect was. Of ik nog tien minuutjes
geduld had. De zaak was dadelijk in orde. Drie kwartier wortelschieten
IMSO 2013/3
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verder, werd er een nieuwe man op mij afgestuurd. "Binnen een kwartier is
de zaak gepiept," zei die "en dan bent u aan de beurt." Aangezien ik toch al
in halve uren aan 't rekenen was, was ik niet verbaasd toen hij vijftig minuten
later weer opdook en veelbelovend verkondigde dat ze daar nog een tweede
toestel hadden en dat dat voor mij bestemd was.
Na nog een half uurtje zag ik van overal mannen opduiken. Het bleken alleen
maar fata morgana’s te zijn. Enfin, om half twee kwam dan eindelijk het
"moment suprême". Ik werd plots van mijn horloge ontdaan. Daarna sloopten
ze mijn rolstoel en . niet gehinderd door enige kennis van tiltechnieken
sleepten ze me op een rijdende brancard. Nu ging het snel naar binnen. Ze
zeulden me nog eens op een andere tafel en blijkbaar lag ik op de kleverige
tong van de draak, want plots verdween ik in de muil van het monster.
De verpleger had gezegd: "Mijnheer, het zal een beetje lawaai maken." Als
ervaren patiënt gaat er bij mij dan automatisch een rood
waarschuwingslampje branden. Als de arts zegt: "Het zal een beetje
vervelend zijn", dan weet ik dat ik twee minuten later tegen het plafond hang
van de pijn. En nu had die man dus weer "een beetje" gezegd. Ik weet niet of
ze de volumeknop extra hard hadden gezet, maar vergeleken met dat
"beetje lawaai" is Heavy Metal niet meer dan een streepje Gregoriaanse
muziek voor koorknapen. Na twee minuten begon mijn hoofd mee te bonken
op het ritme. Gelukkig spuwde de draak mij na een half uur alweer uit. Ik
werd weer in de rolstoel "gelegd" en toen ik vroeg om mij een beetje rechter
te zetten, waren ze stomverbaasd over zoveel lef. "De taxi is gewaarschuwd"
zei nog vlug iemand. Ik wachtte dus in de ruïne van mijn rolstoel op het
verdere verloop van de gebeurtenissen.
Intussen had de chauffeur in de centrale hal geïnformeerd naar die patiënt
uit Melsbroek. "Eerste deur rechts en dan vragen naar de kern spin
resonantie" hadden ze gezegd. Dames en heren, ziet u het al gebeuren: een
arme chauffeur die zich de hele dag moet bezighouden met gehandicapten,
rittenschema's en files en dan plots zonder GPS het labirint van koning
Minos ingestuurd wordt op zoek naar de "kern spin resonantie".
Hij heeft dat proberen op te lossen door dat moeilijke woord eindeloos voor
zich uit te prevelen: kern spin resonantie... kern spin resonantie ... kern spin
resonantie. Na drie deuren en twee gangen moet hij toch het woord
"resonantie" kwijtgeraakt zijn en bleef nog alleen de "kernspin" over. Nog
twee deuren verder hield hij alleen nog het woord over dat zijn vrouw soms
gebruikte in september : .. spin" dus. Zijn laatste informant was een tamelijk
IMSO 2013/3
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nors uitziende witkiel die hem toebeet: "Wemme hier geen spinnen."
Vanaf dat ogenblik is hij als een zombie door de woestijn gelaveerd.
Gelukkig is hij rechtuit blijven lopen en heeft hij mij na een poos gevonden.
Toen hij mij zag zitten, moet hij gedacht hebben dat hij een verschijning had,
want hij begon te stamelen: "G-g-goddomme, h-h-hier is ‘t dagge zit" Hij
maakte onmiddellijk met mij rechtsomkeert .Zoals de topgangsters in de
Belgische gevangenissen, vonden wij ook vlugger de weg naar buiten dan
die naar binnen. In de hal zei hij: "Geen tijd te verliezen, want we moeten om
2 uur in Melsbroek zijn." Ik zag dat het kwart over twee was en schoot in de
lach. We hebben de tijd niet kunnen inhalen en om kwart voor drie werd ik
afgeleverd. Natuurlijk kreeg ik mijn eten uit de magnetron.
"Waar heb jij gezeten?" vroeg de verpleegster. "In mijn rolstoeL" antwoordde
ik, want ik had geen zin om het hele verhaal nog eens over te doen. "Noem
jij dat een rolstoel ?" vroeg ze terwijl ze meewarig het vehikel bekeek. "Het
heeft anders meer weg van een kinderwagen die van een steile trap is
gedonderd." "Total loss." suggereerde ik. "Op zijn minst" zei ze. "Rijp voor de
schroothoop."
Hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet, maar ze hebben hem weer
opgeknapt gekregen.
Na een week kwam de neurologe me opzoeken. "Ze hebben toch wat
gevonden." zei ze. Er zaten dus toch hersens in. Een pak van mijn hart.
André Werelds
P.S. *NMR = NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE.
In ‘t Nederlands zeggen ze ... : Kern spin resonantie.
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De jaarlijkse Barbecue van zondag 4 augustus 2013.
Ook dit jaar werd de barbecue een waar succes.
Het weer was schitterend en vele
families en vrienden kwamen
opdagen.
Zoals gewoonlijk was de
bakkersploeg trouw op post
niettegenstaande de
uitzonderlijke warmte !

En of … het een mooie zomerdag was !
IMSO 2013/3
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Zweedse puzzel 1
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PUZZEL EN SUDOKU
Puzzel
We ontvingen 8 antwoorden ,waarvan 1 onvolledig.
Correct waren :
Frieda Clemens, Vicky Maes, Rita Pans, Madeleine Petrus,Myriam
Saerens,, Rita Verbeke en Livia Verschueren waren correct .
Madeleine Petrus gaat met onze 30 € aan de haal. Proficiat.
Sudoku
We kregen 7 correcte antwoorden .
Freddy Franckaert, Rita Pans, Madeleine Petrus ,Myriam Saerens, Rita
Verbeke, Livia Verschueren en Martha Vervoort
De winnares heet Livia Verschueren . Gelukgewenst.
_______________________________________________________________________
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ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN

Oktober - Octobre

November – Novembre

DEVILLE Hilda (Maerevoet)

DWORP

RIJCKX Daisy

ZWIJNDRECHT

MEEUS M. (Holbrechts)

STEENOKKERZEEL

OP DE BEECK S. (Molenberghs)

MOL

CORNELIS Myriam

SINT-PIETERS-LEEUW

TRUYEN Dhr. Jozef

ANTWERPEN

TUERLINCKX Helga

WILRIJK

VANHAMME Georgette

BRUSSEL

VAN DEN BOSSCHE Rosa

WOLVERTEM

DAAMEN Ardina

GRIMBERGEN

LAARNE

DE WACHTER Mr. Eduard

RUMST

VAN HOOF Maria (Goossens)

ST-KATELIJNE-WAVER

THOMAS Marleen

OVERPELT

PREAUX Judith (Mouelhi)

JETTE

NACKOM François

ST. STEVENS WOLUWE

CLAUS Pierre

ESCANAFFLES

SCHOUTEN Bernice

ANTWERPEN

WEETS Philippe
VERMEIR Christian (zus
Josiane)
VAN WOENSEL Monique

STEENOKKERZEEL

LEJEUNE Jenny

JETTE

ASSE

SMEETS Jan

VILVOORDE

BERVOETS Alfons

TESSENDERLO

THIERENS Franky
BRUSSELMANS Veerle (
Alleman)
UYTTERSPROT Ann

BORNEM

DE MEYER Patrick

BRECHT

SCHELLENS Maria

HAREN

AMELINCKX Helena

BORNEM

LEBBEKE

BILLER Françoise

LIMAL

VAN LENT Maria

HALLAAR

LAPIERRE Patricia

SOIGNIES

GOOSSENS Marie-josé

VILVOORDE

VAN HAREN Igor

POPPEL

VANDERSTRAETE J.

St.-STEVENS-WOLUWE

GOVAERTS GRETA

TURNHOUT

KHATCHATRIAN Nuni

WOLUWE-ST-PIERRE

DERAET Sabrina

LEBBEKE

OOMS Paul

WILRIJK

RABAEY Nancy

BUKEN

GALLEZ Gisèle

BOIS D' HAINE

DEVILLE Hilda (Maerevoet)

DWORP

VAN DEN BRANDEN Walter BONHEIDEN

MEEUS M. (Holbrechts)

STEENOKKERZEEL

VANHOVE Jeanine

HERENT

OP DE BEECK S. (Molenberghs)

MOL

WALTERUS G.

OVERIJSE

TRUYEN Dhr. Jozef

ANTWERPEN

CLAES Chantal

RIEMST

VANHAMME Georgette

BRUSSEL

VAN HOECK Maria (Piessens P.) LIEZELR/PUURS
NEUKERMANS A.

(De Clercq)

MERKSEM (Antw.)
Vilvoorde

VAN HOECK Maria (Piessens P.) LIEZELR/PUURS
NEUKERMANS A.

(De Clercq)

LAARNE

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 ne figure pas dans la liste des aniversaires de Juillet, Août ou Septembre,
prière de prendre contact avec Christel Kempeneers, laPrésidente d’IMSO.
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December - Décembre
BRESSELEERS Mevr.Maria

OLEN

DE BUYST Marcelle (De Neef Jan)

BRUXELLES

DECOCK Jacq. (Grietens M.)

NETHEN

DE GRAEF Stefanie

VILVOORDE

DE KINDER Marie-Louise

GROOT BIJGAARDEN

DE MEESTER Dhr. Bruno

ANTWERPEN 2

DE ROOVER Marie-Jeanne

WESPELAAR

DE WINNE Eddy

ST.KATELIJNE WAVER

GEERAERTS Rosa

KAGGEVINNE

HENNEBEL Colette (Desmet Sylvain)

MELIN

KEMPENEERS Mevr. Christel

STEENOKKERZEEL

KERSCHEN Jean-Claude

BRUXELLES

MACORS Mireille (Michaux)

ERQUELINNES

MARIEN Simonne

GRIMBERGEN

SCHREY Josiane

MECHELEN

VAN DEN BEMPT M. (Van der Elst,
Peter)

SCHILDE

VAN DE STAEY Dhr.François

WEZEMAAL

VAN LAERE Mevr.Sonja

NIEL

VERHAEGEN P. (Laurens)

BOOISCHOT

VERHELST Mevr. Paula

MOERZEKE (Hamme)

VERHOEVEN Mevr. Patricia

MECHELEN

GHISLAIN Rolande (Neuvens M.)

LOBBES

VANDENBERGH Maria (Nijs Paul)

TIELT

DURENNE Bruno

LAEKEN

CHARELS Marcella (Matthys W.)

HEVERLEE

DEBEFVE Nicole

ZAVENTEM

VANHAMEL Nadia

ANTWERPEN

COPPENS Jenny

GRIMBERGEN

AERTS Maria

MINDERHOUT

STEELS Simonne (Van Damme M.)

ZELE

VANDENBROELE Pascale

ANDERLECHT

BORGS Nico

ST TRUIDEN

WUYTACK Noëlla
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(Van Uytvanck)

LOKEREN

BAERT Rob

HOVE

CALCOEN Brigitte

KRAAINEM (Vl -Brabant)

CODDE - DE STERCKE

DEURNE

VANDERHAEGEN Hilda

TREMELO - BAAL

VERTESSEN Chris

TIENEN

SWINNENS Josiane

GRIMBERGEN

PLATTEAU Mariette

ST-KATHER.- LOMBEEK
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Quelques communications du Conseil d’Administration.
Communication du Conseil de Gestion concernant le séjour à la mer
Chers membres,
Comme il a déjà été dit dans le numéro précédent, la location de l’appartement
Ster der zee 4 C, Koning Ridderdijk, 46, à Westende, se termine le vendredi
11 octobre 2013.
Le Conseil de Gestion a, en collaboration avec le Rotary Club de Zaventhem,
examiné une autre solution, meilleure on l’espère. Compte tenu du fait que déjà
quelques patients, dont Bernard Chevalier et Daniel Bostem étaient déjà clients
auparavant de l’hôtel Sandeshoved à Nieuwpoort, l’IMSO accompagné du président
et du secrétaire du Rotary, a pris contact avec Monsieur Peter Claerhout, manager de
l’hôtel.
Après une visite approfondie et un entretien, les deux parties ont convenu :
- À partir du vendredi 11 octobre 2013, l’IMSO va louer la chambre 335 de
l’hôtel. Cette chambre, accessible par un vaste ascenseur, est complètement
adaptée pour personnes handicapées, c'est-à-dire équipée d’un lit adapté, une
salle de bains adaptée avec douche, un lift pour personnes dépendantes de la
chaise roulante.
- La chambre est louée par l’IMSO 200 jours par an, pour nos patients membres et
leur partenaire.
- L’IMSO prend en charge les frais de nuitée avec petit déjeuner pour deux
personnes, chaque fois pour une période de minimum deux nuitées jusqu’à
maximum une semaine de nuitées. À l’hôtel, les locataires ne doivent payer que
les repas et boissons.
À Sandeshoved il y a une large carte dont voici quelques exemples :
Spaghetti bolognaise : 10,50 €, pâte végétarienne:15 €, sauté de porc : 17,50 €,
filet mignon : 19 €, Salade avec scampi : 19 €. Il y a aussi le plat du jour, du
lundi au vendredi : 15 € (soupe, plat principal, glace gâteau ou café)
- Sur demande des locataires il sera possible de jouir gratuitement via la réception
de matériel supplémentaire tel que vélo-chaise roulante, tricycle.
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Procédure à suivre pour la location
Comme auparavant, les patients et leur partenaire feront leur demande de location
auprès de la responsable de l’IMSO. C’est Nelly Coopman qui s’en occupe. Elle a
pris le relais d’Arlette.
COOPMAN Nelly, Keldermansvest, 11, 2800 Mechelen
015/344.017
0476/346.030
nellycoopman@yahoo.com
Nelly va dorénavant s’occuper des dates de location et des contributions
personnelles. (Cette contribution est comparable avec celle de la location de
l’appartement à Westende et varie selon la saison, entre 75, 90, et 110 €.) Nelly leur
donnera, après entente avec Sandeshoved, un document avec mention de la date de
location.

Quelques informations supplémentaires sur l’hôtel
L’hôtel Sandeshoven est situé sur la digue, au milieu de Nieuwpoort-bad (Nieuportbains). La chambre 335 donne sur la mer. Pour vous détendre vous pouvez aller au
restaurant, où des repas frais sont disponibles.
Il y a aussi une bonne terrasse avec vue sur mer.
Dans la matinée, il est convenu, dans l’arrangement, un déjeuner fourni, avec entre
autre œufs, jambon et crêpes.
À 5 minutes à pied de l’hôtel se trouve une halte du tram de la côte. À partir de là le
tram vous conduit directement vers les lieux touristiques de la côte, par exemple La
Panne, Ostende. Plopsaland se trouve à 20 minutes de tram.
Au nom de l’IMSO
Christel Kempeneers
Présidente
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I.M.S.O.
International Multiple Sclerosis Organisation
Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek

RAPPORT FINANCIER
RESULTATS ET BILANS

31/12/2012

Numéro National: 4 398412 53
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-34.832,51

INTERVENTIONS
Fonds de soutien
Frais de transport
Entretien chaises roulantes
Médicaments
Support logistique au Centre National

-6.037,17
-5.744,73
-5.000,00
-12.980,20
-5.070,41

-3.806,90

FÊTES
Pâques
Fêtes des pères et mères
Noël et Nouvel An

-582,97
-239,89
-2.984,22

-18.450,87

ACTIVITES ET VOYAGES
Visites Shopping Patients
Activités diverses Patients
Voyage Turquie
Excursion annuelle
Excursion Venlo

-9.656,81
-3.799,77
0,00
-2.394,60
-2.599,69

-22.117,64

DETAIL DES FRAIS DIVERS
Frais de téléphone
Frais postaux
Frais de bureaux et imprimés
Frais de la Revue ‘Amicalement Votre’
Cadeaux et fleurs
Petit matériel
Assurances
Honoraires Avocats (Tribunal du Travail)
Frais bancaires
Taxe de patrimoine et publication
Frais internet, cybercafé et cours

-344,73
-744,86
-3.779,17
-8.073,00
-581,34
-4.335,58
-1.894,20
0,00
-483,17
-291,03
-1.590,56

-7.480,43

APPARTEMENT WESTENDE
Frais totaux
Don Rotary
Contribution des Patients
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-16.570,43
7.500,00
1.590,00
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DETAILS DES FESTIVITES ET ACTIVITES

43.985,36

SOUPERS AUX MOULES
Frais
Recettes

-3.977,68

BARBEQUE
Frais
Recettes

-1.822,68

5.237,35

5.423,83

BUFFET FROID
Frais
Recettes
Dons avec attestation fiscale

1.259,67

3.601,15

-1.723,98
255,00
0,00

SWIMMARATHON SWIMSO
Frais
Dons sans attestation fiscale
Dons avec attestation attestation fiscale

-1.468,98

-1.021,93
1.438,30
11.052,15

CRÊPES
Frais
Dons sans attestation fiscale
Dons avec attestation attestation fiscale

11.468,52

0,00
21.040,00
8.085,00

DETAILS DES RECETTES, COTISATIONS ET DONS
COTISATIONS
Membres Patients (10,00 eur)
Membres Familles (15,00 eur)
Membre de soutien (25,00 eur)

29.125,00

34.095,40

nombre
416

4.160,00

116

1.740,00

32

800,00

564

DONS SANS ATTESTATIONS FISCALE
Dons divers avec attestaion fiscale

6.700,00

1.679,10
1.697,10

GIFTEN MET FISCAAL ATTEST
Dons divers avec attestation fiscale
Dons 15° Wing
Dons magazine ‘Amicalement Votre’

15.948,30
7.500,00
2.250,00
25.698,30
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DETAILS RECETTES FINANCIERES

814,40

Comptes courants
Comptes épargne

29,71
784,69

DETAILS RECETTES DIVERSES

325,00

Vente polos, pins, t-shirts, …
Participation Patients au voyage en Turquie
Participation matériel médical

0,00
0,00
325,00

RESUME DES RESULTATS AU 31/12/2012
FRAIS

-86.688,35
-34.832,51

40%

-3.806,90

4%

Activités et voyages

-18.450,87

21%

Frais divers

-22.117,64

26%

-7.480,43

9%

Interventions
Fêtes

Appartement Westende

RECETTES

79.220,16

Festivités et activités

43.985,36

56%

Cotisations et dons

34.095,40

43%

Recettes financières

814,40

1%

Recettes diverses

325,00

0%

SOLDE EXERCICE 2012:
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-7.468,19

Barebeque du dimanche 4 août 2013.
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Discours tenu par Albert au cours de la réception offerte par la direction
pour son départ à la pension, le 11 décembre 2012
Chers amis,
À l’occasion de ma mise à la pension, la direction m’a offert cette réception,
et m’a donné le loisir de pouvoir inviter, outre mes collègues, encore bien d’autres
personnes, cadeau pour lequel je la remercie vivement car j’en ai fait largement
usage. Au cours de mes 44 ans de carrière, j’ai connu bien des amis qui, s’ils avaient
encore été de ce monde, auraient certainement fait partie de mes invités. Je pense,
entre autre, à Monique Deblay, qui a commencé ici en même temps que moi, en
1968 ; à mon ami Léo, condisciple d’études qui s’est engagé ici de concert avec moi
; à son fils, Maarten, stagiaire chez moi, qui fut frappé par le sort, et que nous
portâmes en terre il y a quelques mois. Je pense aussi à Christine et à son humour
inoubliable ; à mon ami Luc, sportif, énergique et fidèle ; à sœur Lutgard ; à Lisette
Vanderzande et à bien d’autres encore. Ha ! Oui, nous suivrons tous un jour le même
chemin.
Ces derniers temps on m’a demandé : « N’as-tu pas de regrets, est-ce que cela
ne te fait pas mal de nous quitter ? ». C’est évidemment le cas, mais cela ne sert à
rien de se lamenter dans son coin. Il vaut bien mieux prendre de la hauteur pour
survoler cette belle carrière… . En premier lieu, je peux m’estimer heureux : 44 ans
sans problèmes de santé sérieux, ça compte, non ? Et maintenant, je passe ma
carrière elle-même à la loupe.
Le début lui-même fut remarquable : en 1968, on renouvela complètement
l’équipe de kinésithérapeutes et une dizaine de garçons et filles vinrent montrer leur
valeur. Quel enthousiasme et quelle ambition ! Même le chef de service, le docteur
Ketelaer, était un neurologue fraîchement émoulu et, ensemble, nous allions voir ce
que nous allions voir. Le médecin-chef ( et fondateur) d’alors de cette maison, le
docteur Charles Ketelaer, stimula et soutint notre équipe complètement pour nous
recycler en réadaptation neurologique. On invita des professeurs renommés, on
organisa des cours en fin de semaine. Nous suivions, extra muros, des rencontres
scientifiques et des cours spécifiques.
Nous sommes allés ensemble à des dizaines et des dizaines de symposiums, de
colloques et congrès partout dans le pays. Suivaient ensuite des discussions entre
nous. Ainsi, nous pûmes construire notre expertise ; ainsi, nous apprenions notre
métier, notre profession. Il naquit aussi une collaboration étroite avec le service du
nursing ; oui, parfois un peu trop étroite peut-être… Et les services d’ergo, de logo,
de psycho et le service social, embryonnaires, se développèrent, lentement et
sûrement. On doit au docteur Ketelaer junior, notre chef de service, d’avoir
transformé les différentes disciplines pour forger un team de réadaptation. Nous nous
bâtîmes ainsi une belle réputation en Flandre, en Belgique et en Europe.
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Dans les années septante vint aussi au jour un fort groupement syndical et, là
aussi, j’étais bien engagé. Ce qui me reste toujours comme bon souvenir de cette
époque, c’est l’attitude constructive du directeur de l’époque, Monsieur Willems,
sévère mais très droite, pour cette jeune équipe de syndicalistes impétueux.
Ha, ce qu’on était jeune, et comme la vie nous souriait ! Nous avons trouvé
une âme soeur, nous nous sommes mariés, avons bâti une famille, construit une
maison avec un jardin, etc. . Me rappelant cette période, je m’émerveille : quelle
période extraordinairement passionnante et pleine de rebondissements intéressants.
Et j’en faisais partie ; plus encore, j’étais en première ligne.
Mais, dans la première moitié des années 80, la crise déferla, dans notre
institution aussi, et notre job se retrouva sur une mauvaise pente. Comme les autres
collègues, j’ai cherché une issue. Grâce à mes bonnes relations avec le docteur
Jespers, le chirurgien orthopédiste de la maison, j’ai reçu la possibilité de prendre un
mi-temps et de lancer un cabinet privé. Nous avons partagé la même salle d’attente
pendant des années. La collaboration avec lui n’était pas seulement riche
d’enseignements, mais une amitié et une estime réciproque perdurent encore
jusqu’aujourd’hui.
En juin 1997, le sort frappa : Lieve fut confrontée à une maladie menaçant sa
vie. La panique submergea notre famille, ma place était à la maison, près de Lieve,
près des garçons. Le docteur Jespers et le docteur Ketelaer se démenèrent pour que je
puisse le plus vite possible remettre mon cabinet en de bonnes mains et reprendre
mon travail à temps plein à la clinique. Je leur suis très reconnaissant à tous deux.
J’ai reçu aussi beaucoup de soutien de la part des collègues et de beaucoup de
patients. Mais surtout, je pense à Pol, notre chef de service, il sentait tout simplement
quand cela n’allait pas. Plusieurs fois, il m’a dit : « Tu es plus indispensable à la
maison qu’ici, nous règlerons cela plus tard ». Nous avons ensemble, les garçons,
Lieve et moi, lutté, espéré, parfois désespéré, puis à nouveau espéré gagner la lutte…
. Cela ne se passa pas ainsi : nous avons perdu la partie. Mais, quand même, chers
amis, en cette période, il y eut des moments d’intense intimité, de connivence dans
notre famille, que mon cœur va garder au chaud.
Entre temps, le système dit de la « convention »était parvenu à maturité. Le
team de réadaptation avait bâti sa place dans la clinique. Le nom et la réputation de
cette maison comme centre de réadaptation pour la sclérose en plaques grandit en
Belgique, en Europe, et même dans le monde. Melsbroek se tenait près du berceau
du RIMS (Rehabilitation In Multiple Sclerosis) et notre équipe avait pris la tête dans
nombre d’initiatives scientifiques et pratiques. Ah, quand j’y pense, je sens monter
une fierté en moi car je fais partie de cette équipe. Le temps est venu maintenant
pour relativiser l’une et l’autre chose et pour les replacer dans leur juste contexte… .
Le conseil de direction de la maison détermine les lignes de faîtes à suivre. La
concrétisation de cela est l’établissement de la mission du staff médical ; elle
détermine l’application des différentes méthodes de traitement et est responsable des
soins appliqués aux patients qui leur sont confiés.
Pour cela elle doit pouvoir compter sur la collaboration
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-des unités de soins, du nursing jusqu’au chef de service ;
-du service de réadaptation ;
-des différents services de secrétariat ;
-des services généraux de direction et d’administration ;
-du service technique et du service d’entretien ;
-sans oublier les gens de la cuisine : beaucoup de patients ont des besoins
spécifiques ;
-et puis aussi le service de nettoyage, qui veille à ce que tout soit propre dans la
maison.
L’engagement et l’apport de chacun est important car la force d’une chaîne est
celle de son maillon le plus faible.
Dans notre team de réadaptation multidisciplinaire nous avons, à côté des
médecins de réadaptation, le service social, l’ergo, la logo, la psycho, le nursing, le
secrétariat, également le service de kiné…et là j’ai ou j’avais ma place. Là, j’ai
exercé ma profession selon mes meilleures capacités et en collaboration étroite avec
le team. Le point de mire de toutes nos actions est d’alléger et d’améliorer le sort de
nos patients.
Nous connaissons les ravages désastreux que la sclérose en plaques peut infliger à
nos patients. Pendant ma longue carrière j’ai pu constater avec émerveillement
combien certains patients, même chargés d’un lourd handicap, pouvaient être une
balise, un appui, un phare pour leurs compagnons d’infortune.
Il m’a été accordé, aujourd’hui, de pouvoir inviter certains d’entre eux :
D’abord André, complètement quadriplégique, avec une spasticité à faire peur. Ou
cloîtré dans son lit, ou rivé à sa chaise roulante, prisonnier dans son corps ravagé,
mais avec un esprit si libre, si ouvert et si aiguisé, par moments trop aiguisé, et
toujours au service de ses compagnons d’infortune : lisez ses contributions dans
votre revue et pensez à ses apports dans les groupes dialogue ; cet homme force tout
simplement le respect.
Ensuite Ward : jeune homme, c’était un gaillard sportif, un mécanicien respecté. Et
voila que cette SEP le frappe. Année après année, il a dû renoncer à certaines choses,
encaisser de plus en plus de pertes de ses capacités. Mais ce qui lui restait, il l’a saisi
et en a profité à plein, il est resté un vrai épicurien malgré tout. Les autres patients
sentent la joie de vivre émaner de lui. Ils recherchent sa présence, et, en sa
compagnie, la vie est plus légère à porter.
Depuis plus de 34 ans, il vient à Melsbroek, il est devenu un peu plus vieux, un peu
plus lent, un peu pointilleux, mais quand on dit son nom, le charme agit sur les
visages de nombreux patients, qu’on voit alors sourire.
Il faut dire aussi qu’André et Ward ont à leur côté une femme magnifique : grâce à
Hilde et à Maria, ils ont pu développer de telles personnalités.
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Christel vient à son tour, depuis des années présidente et figure de proue de l’IMSO
(International Multiple Sclerose Organisation), votre organisation. Hélas, comme
cette MS s’est aggravée ces derniers temps ! Mais Christel reste au poste, jour après
jour, même quand c’est difficile. Et on ne peut pas s’en passer : dès qu’elle arrive,
poussée dans sa chaise, elle est immédiatement accrochée et assaillie de questions et
de requêtes de toutes sortes. Toujours elle est prête pour les autres patients ; peut-être
devrait-elle plus se soucier de sa propre santé.
Oui vraiment, j’ai beaucoup de regrets et cela me peine de devoir terminer ma
carrière. Mais je peux m’estimer être un homme heureux, je suis fier de ma
contribution dans le team de réadaptation ; et il y a ce sentiment de reconnaissance
que je ressens : j’ai reçu de cette maison et surtout des patients, beaucoup plus que ce
que j’ai pu donner.
Que cela aille bien pour vous tous dans la vie.
Albert Keersmaeker (traduction : Yvon)

C
Caalleennddrriieerr 22001133
Samedi 31 août

Excursion Patients - I.M.S.O.

Samedi 12 octobre

Fête aux moules - I.M.S.O.

Lundi 11 novembre

Journée des crêpes – vzw steunt MS

Mardi 10 décembre

Fête de Noël - Rotary

Lundi 16 décembre

Distribution fruits de Noël - I.M.S.O.

Ce calendrier a été modifié le 06.02.2013 et peut encore être modifié
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Puzzle Suédois 1
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Nouveau – Nieuwe Sudoku
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Résultats du puzzle

Uitslag van puzzle

Résultat du Sudoku

Uitslag Sudoku

Résultat du sudoku :
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Bernadette Lamarque, Madame Josiane Swimmens, Madame
Van Dam, Madame Sculier Lucette, Monsieur Bernard Lonez, Monsieur Alfons
Roosen et Monsieur Bruno Durenne.
Madame Van Dam a gagné la récompense de 30 €.

Résultat puzzle français :
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Arlette Gelin, Madame Bernadette Lamarque, Monsieur Bruno
Durenne, Monsieur Bernard Lonez.
Monsieur Bernard Lonez 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 310-0452575-59
Op naam van IMSO/au nom d'IMSO
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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