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OVERZICHT

A.W.
__________________________________________________________

SOMMAIRE
Vous trouverez d’abord dans ce numéro, le rapport de notre Assemblée
Générale de l’IMSO reprenant des informations concernant, entre autre,
l’appartement à la mer, les interventions financières au profit des patients...
Les rapports financiers arrêtés au 31/12/2013 suivent ensuite. Comme
d’habitude, on ne peut que s’émerveiller de leur transparence, … .
On poursuit par l’interview émouvante de Monsieur Jean-Claude Kerschen,
dont les propos furent récoltés par dictaphone et, vu qu’elle n’a pas excédé
vingt trois minutes, repris intégralement, respectant leur merveilleuse
fraîcheur.
Judith nous met l’eau à la bouche avec une appréciation élogieuse et
enthousiaste de son séjour à l’hôtel Sandeshoved à Niewpoort (Nieuport),
avec sa maman. Elle y a trouvé la nourriture excellente, les commerces
avenants, la vue fantastique… .
Yvon.
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Overleden

Nous ont quittés

De Heer Youri VAN DEN BRANDE
Geboren te Lokeren op 19 mei 1972
Overledente Grembergenop 1 mei 2014
Mevrouw Simonne PARET
Geboren te Roeselare op 16 ei 1920
Overleden te Brussel op 27 juni 2014
Mevrouw Ingrid DEJAEGHERE
Geboren te Kortrijk op 15 september 1972
Overleden te Melsbroek op 22 juli 2014
De Heer Erik NYS
Geboren te Mechelen op 3 oktober 1964
Overleden te Leuven op 25 juli 2014
Mevrouw Rosa VAN DEN BOSCCHE
Geboren te Wolvertem op 05 augustus 1931
Overleden te Vilvoorde op 29 juli 2014
De heer Kurt SMET
Geboren te Dendermonde op 15 maart 1980
Overleden te Leuven op 30 juli 2014
De Heer Jacques VAN SNICK
Geboren op
Overleden te op 30 juli 2014
Monsieur
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN IMSO
Van woensdag 04.06.2014 om 18u30.
Aanwezig: Christel KEMPENEERS, Arlette DE WIT, Tina COSEMANS, Brigitte DELBROEK, Nelly
COOPMAN, Daniël VAN WILDERODE, JP VANDEBROEK, Luc DE DONDER, Steve
FRANCKEN, Franky VINCK, Dr. KETELAER.
Uitgenodigd : Dr. Tom MEURRENS.
Verontschuldigd: Yvon LEROY.
1. Goedkeuring verslag van vorige Algemene Vergadering.
Het verslag werd voorgelezen en goedgekeurd zonder opmerkingen.
2. Woordje van de voorzitter.
De voorzitter, Christel, overliep het voorbije werkjaar waarbij alle activiteiten werden
overlopen en gecommentarieerd :
Verblijf aan zee.
We werden gewaarschuwd dat het huurappartement aan zee, te Westende, werd opgezegd
wegens verkoop van het appartement. We moesten toen uitkijken naar een alternatief.
Na overleg met de Rotary Club van Zaventem namen we contact met de directie van het hotel
Sandeshoved in Nieuwpoort. We kwamen overeen om onder gunstige voorwaarden de kamer
335 op jaarbasis te verhuren. De vernieuwde uitrusting van hulpmiddelen werden vanuit het
huurappartement overgebracht naar de kamer 335. Sindsdien hebben al menige patiënten met
partner gebruik gemaakt van deze opportuniteit en is de beoordeling van de patiënten zeer
positief.
Dropbox
Een meerderheid van onze bestuurders kan informatie uitwisselen via Dropbox. Het laat toe
een maximum aan informatie te delen via internet zowel qua overzicht van de tussenkomsten
ten voordele van de patiënten, het verhuren van de kamer 335 te Sandeshoved, de organisatie
en inkomsten van de jaarlijkse swimmarathon, de lidgelden en de lopende rekeningen van de
VZW.
Daguitstap naar de Olmse zoo op 31.08.2013
Zowel de ambiance, de maaltijden, de opvang ter plaatse en het vervoer waren geslaagd. Ieder
jaar wordt er wel gemerkt dat er minder inschrijvingen zijn en dat er minder jonge MC‐ers aan
deze activiteit deelnemen.
Omschakeling van ING naar Bank Record.
Om een betere service en de nabijheid van een bankkantoor in Steenokkerzeel werden onze
lopende rekeningen en spaarrekeningen omgeschakeld naar de Record bank.
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Jaarlijkse reis naar Turkije
Deze reis die nog om de twee jaar georganiseerd wordt door IMSO onder leiding van Brigitte
ging door van 26.09.2013 tot 03.10.2013. Alles verliep zonder incidenten maar bij aankomst in
Turkije moesten sommige patiënten bij gemis van een aangepaste bus voor rolstoelpatiënten
met een taxi vervoerd worden. Spijtig genoeg moest worden vastgesteld dat er geen
aangepaste kamers beschikbaar waren maar dat er ter plaats een grote dienstvaardigheid
bestond waarbij het hotel grotere kamers ter beschikking stelde.
Verwelkoming van Dr. Tom MEURRENS.
De Raad van Bestuur was verheugd te vernemen dat Tom akkoord ging om de vergaderingen
van de Raad van Bestuur bij te wonen en IMSO een extra steun te bieden. Tom heeft
voorgesteld deze functie te vervullen als uitgenodigd lid.
Besprekingen met MS Liga Vlaanderen
Op uitnodiging van voorzitter Klaus Knops en door bemiddeling van Steve Francken, onze
schatbewaarder, kwamen we samen op 05.03.2014. De vergadering i.v.m. meer overleg tussen
beide organisaties verliep vlot en in een zeer positieve sfeer.
Concrete samenwerkingsprojecten moeten nog verder besproken worden.
Enkele voorstellen zoals beiderzijds ondersteunen i.v.m. van gemeenschappelijke
doelstellingen naar de Overheid bv. terugbetaling medicatie, andere
behandelingsvormen, samenwerking tussen intramurale en extramurale zorg zijn zeker
aandachtspunten.
Het IMSO tijdschrift “Uit en thuis”
Na de overname van CROSS onze voormalige drukker werd het drukken van het tijdschrift
overgenomen door de firma Al Kopie te Grimbergen in meer voordelige omstandigheden. Ze
drukten eveneens onze jaarkalender 2014.
Tussenkomsten voor MS patiënten, lid van IMSO.
Zoals in het verleden werden de voorstellen, opgesteld vanuit de sociale dienst van het NMSC,
voorgelegd op onze maandelijkse bestuursvergadering.
Jaarlijkse feesten in 2013‐2014
Na de tijdelijke afsluiting van de vernieuwingswerken in de keuken van het NMSC kon het
mosselfeest vlot doorgaan. Zoals vorige jaren werd in 2013 een jaarlijkse Moeder‐ Vaderdag
gevierd met bloemenverdeling voor de gehospitaliseerde patiënten. Ook werd er op Kerstmis
en Pasen een klein geschenk aangeboden aan de patiënten. Onze vrijwilligers werden dit jaar
uitgenodigd op het koud buffet.
De jaarlijkse barbecue verliep niettegenstaande de problemen van installatie zeer vlot. Het
jaarlijks kerstfeest werd met succes georganiseerd door de Rotary van Zaventem. Ter
gelegenheid van het nieuwe jaar werd aan de patiënten een rugzak aangeboden.
Dienstverlening van onze sponsors
We hebben, zoals in het verleden, kunnen genieten van de jaarlijkse steun van de vereniging
VZW Steunt MS met de medewerking van Eddy Merckx, van de Rotary Club van Zaventem,
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en de 15de WING te Melsbroek. De talrijke sponsors van SWIMSO willen we eveneens
bedanken.
De jaarlijkse pannenkoekactie en andere activiteiten van sponsoring georganiseerd door
Mariake en haar vrijwilligers brachten de som op van 30.250,00 €.
Op 20.02.2013 stortte de Rotary Club een bedrage van 15.894,34 €. Dit bedrag werd volledig
gespendeerd voor het aankopen van nieuw aangepast materiaal dat is aangebracht in de
gehuurde hotelkamer van Sandeshoved te Nieuwpoort en dat het verblijf aan zee van
Personen met MS, lid van IMSO ten zeerste zal vergemakkelijken.
Steve liet ons weten dat Mevrouw VANHAELEN IMSO in haar nalatenschap heeft vermeld als
1/5° deelgenoot. Steve nam al contact op met Notaris Christian VANCAMPENHOUT en
verstuurde inmiddels onze statuten en procuratie.
Het bedrag zou gaan over een bedrag van 18.000,00 €.
Peter Van Asbroeck heeft een cheque ter waarde van 8.400 € aan onze voorzitter Christel
Kempeneers overhandigd voor de aankoop van nieuwe computers voor de cybercafe.
De 15 de Wing organiseerde haar jaarlijkse motor rallye. Christel mocht een cheque van 5.500 €
in ontvangst nemen.
De echte evaluatie van activiteiten die geld in het laatje brengen en van die welke de centen
doen rollen volgt in het Financieel Verslag dat naar traditie door Steve wordt voorgesteld.
3. Financieel verslag 2013.
Voorafgaand wordt er nog eens op gewezen dat het een kasverslag betreft gaande van
01/01/2013 tot 31/12/2014. Steve licht, met brio, het verslag toe over de verschillende posten.
Een exemplaar van het betreffende verslag is bijgevoegd.
4. Kwijting van de bestuursleden.
Na deze zware brok wordt decharge verleend aan de bestuursleden en kan een nieuw werkjaar
ingezet worden.
5. Verkiezing van de Raad van Bestuur.
De bestuurders gaan allen kandidaat om hun mandaat te verlengen. Met handopheffing wordt
dit voorstel van verlenging met gelijkaardige functies door alle aanwezigen aanvaard voor een
periode van 3 jaar.

Verslag goedgekeurd door Raad van Bestuur op 6 augustus 2014.
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I.M.S.O.
International Multiple Sclerosis Organisation vzw
Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek

FINANCIEEL VERSLAG
RESULTATEN, BALANS EN TOELICHTING

31/12/2013

Nationaal nummer: 4 398412 53
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-36.248,74

TUSSENKOMSTEN
Via steunfonds
In vervoersonkosten
Rolstoelenonderhoud
Medicatie
Poetsdienst

-13.251,72
-5.466,90
-3.750,00
-11.510,79
-2.269,33

-8.360,70

FEESTDAGEN
Pasen
Moeder- en vaderdag
Kerst en Nieuwjaar

-597,29
-110,24
-7.653,17

-27.804,45

ACTIVITEITEN EN REIZEN
Sociale etentjes patiënten
Diverse activiteiten
Reis Turkije (zie ook ontvangsten)
Uitstap Olmense zoo

-9.721,68
-3.616,06
-13.009,51
-1.457,20

-15.001,48

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 & cursussen

-305,45
-215,88
-2.999,13
-6.154,74
-496,93
-750,70
-1.758,59
0,00
-688,25
-202,96
-1.428,85

12.223,87

APPARTEMENT WESTENDE
Totale onkosten
Gift Rotary Club Zaventem
Bijdrage patiënten
Aankopen materiaal Sandeshoved
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OVERZICHT VAN DE FESTIVITEITEN EN ORGANISATIES

50.752,84

MOSSELFEEST
Onkosten
Opbrengsten

-3.333,33
9.092,53

5.759,20

BARBEQUE
Onkosten
Opbrengsten

-1.650,67
5.893,40

4.242,73

KOUD BUFFET
Onkosten
Opbrengsten
Bijdrage Taxi Hendriks

-3.971,57
0,00
1.500,00

-2.471,57

-588,55
4.879,03
8.027,00

12.317,48

0,00
23.000,00
7.905,00

30.905,00

OVERZICHT VAN DE ONTVANGEN LIDGELDEN EN GIFTEN

23.594,54

ZWEMMARATHON SWIMSO
Onkosten
Giften zonder fiscaal attest
Giften met fiscaal attest
SPORTHUIS STEUNT MS
Onkosten
Giften zonder fiscaal attest
Giften met fiscaal attest

LIDGELDEN
Leden patiënten (10,00 eur)
Leden familie (15,00 eur)
Leden steunend (25,00 eur)

aantal
395
118
20
533

GIFTEN ZONDER FISCAAL ATTEST
Diverse giften zonder fiscaal attest
Giften 15° wing - Indian Day
Bijdragen magazine Uit en Thuis

3.950,00
1.770,00
500,00
6.220,00

1.219,54
6.500,00
3.000,00
10.719,54

GIFTEN MET FISCAAL ATTEST
Diverse giften met fiscaal attest

6.655,00
6.655,00
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OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Werkrekeningen
Spaarrekeningen

1.353,03

0,00
1.353,03

8.055,00

OVERZICHT VAN DE DIVERSE OPBRENGSTEN
Verkoop polo's, pins, t-shirts, …
Bijdragen patiënten in reis Turkije
Bijdragen in medisch materiaal

0,00
7.790,00
265,00

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN PER 31/12/2013
ONKOSTEN
Tussenkomsten

-75.191,50
-36.248,74

48%

-8.360,70

11%

Activiteiten en reizen

-27.804,45

37%

Diverse onkosten

-15.001,48

20%

Feestdagen

Appartement Westende

12.223,87 -16%

OPBRENGSTEN

83.755,41

Festiviteiten en organisaties

50.752,84

61%

Lidgelden en giften

23.594,54

28%

Financiële opbrengsten

1.353,03

2%

Diverse opbrengsten

8.055,00

10%

POSITIEF SALDO WERKINGSJAAR:
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8.563,91

HOOGELOON.
Van vrijdag 17 tot vrijdag 25 juli trokken 47 deelnemers van De Hoorn naar het
Nederlandse Hoogeloon. Het werd meer een tijdrit deze keer want het domein De
Biestheuvel lag op amper een uurtje rijden van Antwerpen. Toch was ons onderweg
opgevallen dat we van de putten , kuilen en andere oneffenheden op een biljartbaan
waren terechtgekomen. Het Belgische wegennet met Romeinse heirbanen gaan
vergelijken, is niet netjes voor die arme Romeinen.
Toch zag ook het landschap er anders uit : zuiver agrarisch met veel maïs- en
aardappelvelden, gelukkig ook af en toe een strookje bos dat ons in de komende week
wat koelte zou bezorgen. De wegen zelf bleken achteraf snelwegen voor de
monsterachtige tractoren van de boeren, maar geen nood : wandel- en fietspaden
genoeg.
Het domein De Biestheuvel bleek zeer uitgestrekt en multifunctioneel. Zo had je er
een kinderspeeltuin, tennisvelden, paint-ball-terreinen, een indianendorp, een
voetbalveld ja zelfs een doolhof. Ons gebouw was mooi en gerieflijk, de kamers
waren degelijk aangepast. Het geheel zelf bleek een beetje op een doolhof; elke
maaltijd moesten we weer de eetzaal zien te vinden achter één van de vele deuren.
We moesten door het ruime peperkoekenhuis van Hansje en Grietje met feeërieke
sterrenhemel.
Het eten was typisch Hollands : ’s ochtends :brood , wat dat ook mag voorstellen, en
steeds hetzelfde beleg. ’s Middags één of andere vettige krekèt maar ’s avonds
haalden we onze schade in : de zalmschotel smaakte heerlijk en de bloemkool
smaakte naar meer…
Op vrijdagavond deden we onze eerste verkenningswandeling. De volgende dag
moest de leiding al onmiddellijk snoeihard ingrijpen ; zo werd het hele
namiddagprogramma verschoven naar de voormiddag want de weerprofeten hadden
temperaturen van boven de dertig graden voorspeld. We trokken dus naar het dorp
zelf waar ze beschikten over 2 kerken, 2 kroegen en 1 winkeltje. Het eerst mogelijke
terras was dat van ‘Den Bakker’, het bleek een bieroase met voldoende vocht. We
vertrokken op tijd voor de lunch, maar omdat sommige deelnemers toen al in een
wrak dreigden te veranderen, werden ze onderweg in de handicar opgepikt. Voor
velen werd het ’s namiddags puffen op het bed. Gelukkig bracht de airco in de
zitkamer soelaas.
Zondag, 19 juli, werd Lente, onze kleine ukkepuk 6 jaar …en of ze ervan genoot!
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Deze keer ging het naar Vessem, naar een oude brouwerij ‘De Gouden Leeuw’, die
nu omgeturnd was tot een groot etablissement met 2 reuzeterrassen. De koffie, thee
en taart waren heerlijk.
’s Avonds kwam de zangeres Yolande zorgen voor de ambiance. Ze begon met : ‘Ik
heb een heel apart gevoel van binnen…. van Corry en de Rekels. Van bij ’t begin
wisten we dat het een avond zou worden met het verstand op nul. Te vergelijken met
een koude douche die alle ellende van je afspoelt.
De hele reutemeteut ging uit de bol, en sommigen bleken nog wat meer fuifnummers
dan de anderen. Filip dacht zelfs dat hij nog in Spanje zat…
Maandag was het 21 juli en we wisten dus bij voorbaat wat er ging gebeuren: de
drache nationale. Toch vertrok de rolstoelstoet, maar na nauwelijks 1 kilometer,
sloegen de weergoden toe , maar Murphy bleek nu eens lekker aan onze kant te staan.
Vlakbij bleek er een enorme schuur te liggen waar we allen konden gaan schuilen.
Buiten was de zondvloed losgebarsten. Omdat het maar bleef regenen, werd de
reddingsoperatie met verschillende wagens uitgevoerd.We dronken dus maar
gezellig ons kopje koffie of thee thuis in de zitkamer.
Dinsdag stond de luxe car van van Gompel ons ’s morgens al op te wachten voor de
dagtrip naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De chauffeur had een mooie route
uitgestippeld. We konden de vele schilderachtige en fijn verzorgde huisjes
bewonderen. Met een gids in de bus deden we de safaritocht door het domein: hij
vertelde ons allerhande interessante dingen over de vele dieren; hij had zelfs
didactisch materiaal meegebracht: bv. de manen van een leeuw, een zebravacht en
zelfs de uitwerpselen van een neushoorn (vederlicht gedroogd materiaal en gelukkig
reukloos).
Om 12 u werden we voor een broodlunch in het restaurant verwacht. Maar eerst
werden we nog vergast op het voederen van de leeuwen; wat niet zo eenvoudig
verloopt. Een wagen met het nodige vlees komt aangereden en via een trechter gooit
de chauffeur af en toe een stuk vlees naar buiten, dit terwijl hij tegen een tamelijk
tempo door hun terrein rijdt. De bedoeling hiervan is duidelijk : de leeuwen moeten
hun voedsel zelf veroveren, desnoods tegen een hoge snelheid.
’s Namiddags kuierden we vrij rond in het grote dierenbos : we genoten vooral van
de zilverruggen, de 4 mannetjesgorilla’s , waarvan slechts 1 volwassen dier van 19
jaar oud. Als je alles wil zien, is het einde natuurlijk zoek en voor de roofvogelshow
waren we net te laat.
Op woensdag was het weer snikheet toch maakten we ’s namiddags een lange
wandeling naar het prachtige dorpje Veldhoven. Die dag zou onverwachts een
historisch tintje krijgen, maar wij wisten van de prins geen kwaad. Het dorpje zelf
bestond uit een zeer mooi geheel van huizen rond een biest ( de vroegere
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vertrekplaats van de schapenkudde). Ietsje verderop lag het moderne horeca-complex
‘Het Dorpsgenot’, dat gerund werd door een groep mindervalide jongeren.
Toen bleek dat wij vlak naast de aanvliegroute van de militaire luchthaven van
Eindhoven zaten.
We hadden het nodige vocht besteld of er doken plots uit de lucht 2 mastodonten van
transporttoestellen op. Achteraf bleek het een Nederlands en een Australisch toestel
te zijn met tientallen lijkkisten aan boord, afkomstig van het neergehaalde vliegtuig
boven Oekraïne.
Om 16 u vielen in Nederland alle radio’s uit en werd iedereen verzocht 1 minuut
stilte te houden. Indrukwekkend , op een tafel Nederlandse senioren na… Het was zo
heet dat al wat we dronken verdampte voor het onze keel goed en wel bereikte.
Gelukkig had je buiten Heineken ook echt bier. Verschillende deelnemers zagen de
terugtocht niet zitten en het was Patrick die hen met de handicar veilig thuisbracht.
’s Avonds beleefde Pierre zijn ‘moment suprême’ want hij had met veel huisvlijt een
gevarieerde quiz ineengestoken. Iedereen deed heel enthousiast mee. Van de
‘betweters’ over de ‘onderlijfkes’ tot de ‘tooghangers’. Deze laatsten moeten
natuurlijk niet komen klagen als door het overmatig duvelgebruik er wat meer
hersencellen zijn afgestorven… De betweters werden tenslotte de bestweters. Maar
of Lionel Messi nu een Argentijnse spits is of niet en of een cirkel nu een hoek van
360 ° heeft of niet, dat heeft helemaal geen belang. Feit was dat we samen een
gezellige avond beleefd hebben.
Donderdag: alweer snikheet en met de paardentram die voor de gelegenheid een
tractortram geworden was, reden we naar het niet zo verre Bladel. Goed, het was niet
de ‘Champs Elysées’ maar toch een voldoende lange en brede winkelstraat, waar de
dames altijd wel hun gading vinden. Voor de heren is het meer een soort penitentie
voor de vele voetbalmatchen van het voorbije WK.
Maar ’s avonds stonden Eddy en Mia weer aan de barbecue; wijn werd gul uitgegoten
en alles smaakte nog maar eens heerlijk.
Vrijdag om 10 uur moesten we van de kamers zijn en ’s middags kregen we nog een
warme maaltijd om tenminste thuis niet direct op zoek te moeten gaan naar iets
eetbaars.
Om 14 uur vertrok van Gompel weer voor de terugreis.
Natuurlijk bedanken wij alle vrijwilligers voor hun onverdroten inzet en alle
vakantiegangers voor hun opgewekt gezelschap.

André en Hilde
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Waar ben je NU!
Nu ik je nodig heb, ben je er plots niet meer mijn beste vriend(in), man/vrouw, familie of collega.
Ben ik nu plots een ander MenS sinds ik men diagnose heb?
Ik was en ik ben een bruisend persoon, volop sta ik in het leven als ik plots verder moet met de
diagnose MS niets te zien zou je zeggen wat ik voel kan ik je niet zomaar in een paar woorden
uitleggen.
Sorry dat ik men verhaal even wil vertellen!
Vroeger gingen we samen opstap wanneer ik (wij) het zomaar dachten, nu moet ik even plannen en
naar men lichaam luisteren. Toch wil ik graag nog van alles met jullie doen hoop dat jullie dit ook
willen?
Kon ik maar kiezen, ik wil niet kniezen maar het is nu aan jullie om te kiezen. Ik kan nog heel wat
als we het samen doen en willen.
Helaas is die fijne collega, die fitte vriendin, men liefste zus, men toffe broer men beste maatje plots
van de aarde bol verdwenen, heb ik iets gemist ben ik iets vergeten vele vraagtekens als plots de
telefoon zwijgt of de volle mailbox leeg of bijna leeg is. Is er dan toch nog iemand die naar mijn
verhaal geluisterd heeft en moeite doet om mij te begrijpen.
Is de vriendschap die ik afgelopen jaren koesterde vanuit men hart voor niets geweest? Wat heb ik
misdaan aan al die mensen die plots verdwijnen uit men leven.
Men liefste schat ik hou nog evenveel van jou als vroeger, ons liefdes leven is toe aan innovatie,
begrijpt dat het even wennen is geef je me even de tijd om men eigen lichaam te herontdekken? Of
is plots die leuke vriend(in) leuker om het bed te delen.
Dit kon er ook nog even bij, heb ik dan nog niet voldoende ingeleverd, men leuke hobby´s, men
leuke job enz…
Heb ik dit verdiend, ik weet het even niet, is dit men nieuwe leven met MS.
Het lijk of niets meer is als vroeger, waarom zal ik daar nooit een antwoordt op vinden?
Moet het zijn als vroeger? Morgen is niet zoals gisteren logisch zou je denken, maar toch voelt het
niet zo! Het lijk of iedereen mij ontwijkt is dat zo of denk ik dat maar?
Wat moet ik nu!

Stop het is genoeg geweest! Of toch niet?
Nee het is niet genoeg geweest!

Een nieuw begin…

Men sociale netwerk?
Hoe sterk is het, hoe breed is het, op wie kan ik terugvallen enz…! Nooit bij stilgestaan!
Ieder mens bouwt een sociaal netwerk op, men staat er dikwijls niet bij stil hoe belangrijk dit is,
hoe je netwerk eruit ziet kan je voor een stuk meebepalen een ander deel bestaat uit eigen familie,
familie van je partner, collega’s vrienden van je partner (en je gezin) enz… .
Het is zeer belangrijk dat je ook een persoonlijk netwerk uitbouwt in de loop van je leven, een
netwerk waar je kan opbouwen als het ooit misgaat door ziekte, verlies van je werk echtscheiding of
verlies van je partner of directe familie leden die je onvoorwaardelijk steunen.
Eenmaal je in een negatieve spiraal zit kost het je vaak heel veel moeite om deze te doorbreken
waardoor het licht in de tunnel vaak heel ver weg lijkt. Je kan het vergelijken met een boom.
Een boom met een dikke stam en stevige diverse takken zal beste wellis in een storm wat takken,
takjes of bladeren verliezen maar zal steeds doorstaan.
Een uitgeholde boom met rotte takken en dorre bladeren zal ontwortelen en omvallen.
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Het is zeer belangrijk dat je in al je levensfases, een stukje eigen leven behoud en je nooit volledig
wegcijfert voor de mensen om je heen. Een eigen persoonlijkheid hebben en behouden net als je
stukje persoonlijk netwerk (vangnet) heeft een grote meerwaarde en zelfredzaamheid in je leven.
Al te vaak staan mensen er niet bij stil dat er in ieder levensfase wellis iets ingrijpend kan gebeuren,
of je leven overhoop wordt gegooid zonder dat je er zelf enige vat op hebt. Zorg dat je steeds op
zijn minst op de hoogte bent en blijft van je persoonlijk verhaal.
Je kan best mensen vertrouwen dicht bij jou persoonlijk levenssfeer zoals bv. je partner, kinderen
ouders, vrienden of werkgever maar vergeet nooit dat de beste relaties door (on)gewilde
omstandigheden ooit verstoord kunnen worden of eindigen. Als je dan een eigen breed netwerk hebt
zal je veel sneller je leven in een nieuwe richting kunnen sturen.
Je leven delen is niets mis mee, je leven uit eigen handen geven kan je radeloos maken.
Radeloosheid brengt veel onbeantwoorde vragen met zich mee zoals: financiële onzekerheid, wie
help mij, waar kan ik terecht en watmoet ik met al men vragen, antwoorden zijn vaak dichtbij maar
door de radeloosheid lijken ze vaak veraf of zien we de oplossingen niet.
Door steeds op de hoogte te blijven van je persoonlijk basis behoeften en contacten, bouw je een
eigen persoonlijk sociaalnetwerk op die je in noodgevallen kan bijstaan om je te ondersteunen in
een nieuwe levensfase. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een persoonlijk bankrekening, een goed
persoonlijk contact met je eigen familie - vrienden van jezelf.
Ieder mens heeft recht op een stukje eigenheid, persoonlijke inbreng in zen leven, ieder stukje
eigenheid en uiting van je persoonlijk mening/ kennis en je eigen ik zijn, heeft een meerwaarde
voor je eigen leven, je naaste leefomgeving en de maatschappij.
Zonder de eigen inbreng van de mens zou onze wereld grijs en grauw zijn.
Samen met onze medemens en onze persoonlijk inbreng kleuren we onze wereld voor onszelf en
onze naasten en vrienden dichtbij of ver weg. Ieder mens is uniek en heeft recht op een stukje
eigenheid.
Liefde delen begint met onszelf lief te hebben, doe nooit een ander aan wat jezelf niet wil
aangedaan worden.
Een MenS een vriend, familielid of partner is geen object die je zomaar laat vallen als het niet meer
in je eigenstraatje past. MenSen dienen voor elkaar te zorgen, één ieder heeft recht op een
fatsoenlijk leven.
Leven betekent respect voor elkaar hebben ook al ben je het niet altijd met mekaar eens, maak van
je HART geen baksteen.
Niemand heeft gevraagd om op aarde geboren te worden, net zoals niemand smeekt om verder te
moeten leven met een beperking, Vaak horen we ongepast kritiek op onze medemens, trap nooit
zelf in deze val.
Echte vriendschap kan verwateren maar nooit voorbij zijn, wie een ander de hand durft te reiken
zal zelf ook de hand gereikt worden, zeg nooit ik zal ze niet nodig hebben.
Na iedere storm in een diep dal zal de zon weer aan de horizon verschijnen, laat je beste vriend(in),
partner familielid of mede MenS nooit alleen in de storm achter, durf met hem/haar door te
wandelen naar een nieuwe horizon in het leven.
De dankbaarheid zit vaak verscholen in een klein gebaar: een glimlach, stevige handdruk, knuffel
enz… Wie het kleine gebaar niet herkent, kent zijn mede MenS niet.
Laat ons samen elkaar de hand reiken zorgen dat niemand in de kou hoeft te staan.
Wie een ander durft te beminnen zal ook bemind worden.
Er zijn heel vele positieve verhalen, maar helaas ook verhalen die schrijnend zijn. De mensen met
een minder prettig verhaal wil ik nu graag een hart onder de riem steken en met deze tekst en
helpen het zonlicht aan het einde van de tunnel te zien.
Wees niet bang om voor jezelf op te komen.
Wees niet bang om naar morgen te kijken.
Wees niet bang om je hand uit te steken en hulp te vragen.
Wees niet bang om je ware ik te zijn.
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Wees niet bang voor het onbekende, ontdek het.
Het klinkt misschien allemaal zo van zelfsprekend, toch is het dat niet voor zij die het moeilijk
hebben.

Neem je leven ter hand, kom op meid, allé gast komaan zeg.
‘ Hoe vaak hoor je dit niet of zeggen we dit zelf wel eens!”
Niemand kan voelen wat je voelt, maar de eerste stap naar een nieuwe fase in je leven zul je zelf
moeten zetten door te leren aanvaarden en hulp toelaten. Iedereen begrijpt bestwel dat je het niet
kunt accepteren dat je ziek bent of onheus behandeld bent
Vaak kom je er alleen niet uit en is enige hulp nodig om je leven zelf weer in de hand te nemen, de
eerste stap is dan ook de hulp van deskundigen aanvaarden.
Iedere MenS heeft zijn eigen ervaringen net zoals ik, door mijn ervaringen en deze van me
medemens te bundellen hoop ik iets positiefs bij te dragen met men teksten.
Patrick

Feestkalender 2014
Zaterdag

13 september

Uitstap patiënten ‐ I.M.S.O.

Zaterdag

11 oktober

Mosselfeest ‐ I.M.S.O.

Dinsdag

11 november

Pannenkoekenbak – vzw steunt MS

Dinsdag

09 december

Kerstfeest – Rotary Club Zaventem

Maandag

15 december

Bedeling Kerstmis ‐ I.M.S.O.
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PUZZEL EN SUDOKU

Puzzel 4
Onze opgave bleek deze keer bijzonder verraderlijk te zijn.
Er bereikten ons 5 antwoorden, waarvan slechts één correct.
Waar zat dan de verraderlijke adder in het gras?
Vertikaal “mlliliter” is deze keer niet “ml”, maar “cc”.
Horizontaal wordt dat “acre” voor Amerikaanse oppervlaktemaat.
En “alcazar” voor Amerikaanse gevangenis.
De bolleboos van de dag was Madeleine Petrus. Zij wint dan ook onze 30 €.
Proficiat.
Sudoku 4
Er waren 7 correcte antwoorden :
Freddy Franckaert, Marie-Louise Peetermans, Madeleine Petrus; Alfons
Roosen, Josiane Swimmens, Marina Van Den Brande ,Rita Verbeke , Paula
Verhelst.
De winnares heet Paula Verhelst. Gefeliciteerd.
_______________________________________________________________________
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INTERVIEW VAN DE HEER JEAN‐CLAUDE KERSCHEN
Dit interview werd afgenomen door Yvon Leroy via een dictafoon in de
kinezaal op het ogenblik dat zijn benen met het Motomed apparaat passief
worden gemobiliseerd. Deze relaxerende omstandigheden hebben hem
toegelaten om over voldoende stemvolume te kunnen beschikken voor een
interview van 20 minuten. Voor alle duidelijkheid verschijnen al mijn vragen
en opmerkingen in cursieve druk en die van J.‐C. in gebruikelijke drukletters.
Dit interview is een semidirectief d.w.z. dat het gebeurt met vaste vragen over drie
perioden van je leven : je jeugd, de periode wanneer de ziekte toesloeg, de diagnose
werd gesteld, je met de ziekte moest omgaan en tenslotte de huidige periode.
In welk milieu ben je opgegroeid ?
In een zeer katholiek midden,met mijn moeder. Mijn vader heb ik nooit
gekend.
Waar en wanneer werd je geboren ? Te Elsene.
Welke studies heb je gedaan ?
Lagere school en dan humaniora tot de derde middelbaar, allemaal te Elsene.
Deed je aan sport ? of enige andere activiteit ?
Oh! Geen sport.
Gedurende vier jaar was ik vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ja, gedurende vier
jaar. De ziekte heeft daar een punt achter gezet.
Wanneer zijn de eerste ziektetekens opgetreden ?
Op mijn drie en dertig jaar.
En na je studies, heb je werk gevonden ?
Ja, gedurende 15 jaar heb ik gewerkt.
Wat werk deed je ? Ik was inlijster.
Ik heb bij E. gewerkt, in de Vijverstraat.
En dan werd je ziek ?
Van de ene dag op de andere heb ik het werk stopgezet: ik werkte met
machines !
Deed je graag je werk ? Ah ja !
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Dat was het, je studies beëindigen ?
Na het stopzetten van mijn studies vond de daarop volgende dag werk. In
die tijd …
Was je gehuwd ?
Neen ik was nooit gehuwd. Ik heb de geschikte vrouw nooit gevonden.
Had je vele vrienden ? Ja.
Altijd zeer sociaal geweest ? Ja, ja, ja. Ik verstond me met iedereen.
Ja. Je enige activiteit buiten het werk was het Rode Kruis ? Was het hoofdzakelijk daar
dat je vrienden had ?
Ja, ja, Dat is zo. Het Rode Kruis. Evenveel als op mijn werk.
Had je nooit moeilijkheden op je werk ?
Er werkte daar 300 man.
Ah zo, akkoord! Uw werk bestand er uit het inlijsten. Een echt werk voor vakmensen.
Ja, een hele kunst. Dat leerde ik om mijn werk.
Uit wat bestond precies jou werk ? was je specialist in een onderdeel ?
Ik zaagde aluminium.
En moest zeer secuur gebeuren ? Moest je ook nog ander werk doen ?
Ja, ja, we waren allen ook opgeleid om meerdere activiteiten te kunnen doen.
Hoe verliepen je jeugdjaren, en de vorming van je persoonlijkheid ?
Voor mij verliep alles vlot. Ik verstond me met iedereen. Opgelet, ik ging
graag naar school ! Ik stelde me zelf de vraag waarom er op zaterdag en
zondag geen school was.
Ja, het was voorzeker om te spelen met je makkers dat je de school verliet ! Ja.
Dacht je dat toen het echte leven was en dat je die tijd nu verlaten hebt ?
Ja, want vroeger was ik kon alles doen wat maar lustte, maar nu is alles
anders.
Akkoord. Heb je ooit gedacht dat leven voor je zelf, als individualist, dat een zin heeft
? Neen.
Neen, je was altijd zeer sociaal ingesteld. Ja.
En je hebt altijd contacten opgezocht. Ja.
Hoe hoog schatte je je eigenwaarde ?
Ik had een goed gevoel over mezelf. Men heeft dit naar anderen en voor
jezelf.
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Dus je kon goed omgaan met jezelf. En hoe stond het met je filosofische en
godsdienstige overtuiging ? Ik ben een niet praktizerend katholiek.
Maar gelovig !
Ja, ik werd gedoopt en heb mijn eerste communie en mijn vormsel afgelegd et
nadien heb ik …
Wat verbond je met je vrienden ? Zich vermaken.
Zo, het plezier om samen te zijn ? Ja.
Hoe ging je om met geld en eigendom ? Oh ….
Het was niet je grote bezorgdheid. Neen. Neen. Toen ik werkte zette ik al mijn
bezittingen op de bank.
Wat verbond je met het leven ?
Bah ! Hoe kan je dat verwoorden…. : de blijdschap. De levensvreugde.
Was je tevreden met je huisvesting ? met je omgeving ? Ja.
Verbeef je altijd te Elsene ? Neen, altijd wel in dezelfde straat. Nu noemt de
gemeente Elsene en vroeger Etterbeek.
Je bent een echte stadsmens ? Ja, ziezo.
Je hebt geen grote materiële noch financiële noden ? Neen.
Waarvoor gebruikte je hoofdzakelijk je inkomen ? Voor alles. Om mijn facturen te
betalen.
Dus alle basale uitgaven.
Ja, ja. Af en toe ook om een wagen te kopen.
Wat betreft je hobby’s, denk je aan het rode Kruis ? Ja.
______________________
We naderen nu de periode van de diagnosestelling. Wanneer heeft de ziekte
toegeslagen ? Je was toen drie en dertig. Wanneer ben je geboren ? In 1954.
Welke waren de eerste symptomen ?
Gangstoornissen. Mensen dachten dat ik dronken was.
Dus het waren meer coördinatie en evenwichtstoornissen ?
Ja, de stoep was niet breed genoeg…
En je werk, heb je meteen stopgezet? Ja, de dag na de diagnose.
Had je toen geen financiële zorgen ? De twee eerste jaren wel, tot alle
aanvraagpapieren voor tussenkomst in orde waren.
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Je maakte toen een moeilijke periode mee, ook psychologisch ? Neen, van het
ogenblik dat ik al mijn onkosten kon betalen kon het me niet schelen !
Heb je op je werk nooit een aanpassing aangevraagd ? Neen.
Je hebt zelf beslist om zo snel mogelijk te stoppen ?
Gezien ik alle zes maanden achteruit ging …..
Hoezo, je hebt dus nog enkele maanden verder gewerkt ? Neen, neen, neen : mijn
baas zou dat niet aanvaard hebben ! Indien ik alle zes maanden van werk
moest veranderen …
Ah, zo, akkoord. En dan, in die tijd …. wanneer men werd aangetast door een
gelijkaardige ziekte dan zei men : goed, ik stop er mee. Gedurende zes
maanden heb ik verder geprobeerd maar dan werd het te moeilijk.
Je had geen partner ? Ik was alleenstaande, vrijgezel.
Je woonde bij je moeder ? Neen bij mijn twee broers. De jongste (een halfbroer),
heeft zijn vader gekend.
Na de diagnose heb je dan naar een volledige informatie gezocht zowel op medisch,
financieel vlak als naar praktische oplossingen en hulpmiddelen die uw dagelijks
leven zouden vergemakkelijken ? Ja, ik heb naar oplossingen gezocht? Want …
(N.B. door emotie bevangen kon J.‐C. deze vraag niet verder toelichten en werd er
niet verder aangedrongen).
Wat liet je toe om toen aan het leven vast te houden ? Het is niet de ziekte die mijn
moraal volledig zal aantasten !
Akkoord, je ging er van uit dat je dit niet gevraagd had en dat je zo overviel. Ik
moest het wel aanvaarden.
Kreeg je gevoel van eigenwaarde geen serieuze deuk ? Neen, in ‘tegendeel.
Wie hielp je bij de verwerking ? Alles … alles. Ja. Een mengeling van meerdere
zaken ? Ja.
Uw vrienden : bezochten ze je nog ? Neen, minder dan tevoren. Vijf en negentig
pro cent lieten van zich afweten.
En je broers ? Dat was geen probleem.
Zocht je toen naar nieuwe vrienden ? Neen die kwamen er spontaan.
Wat betekende hun vriendschap op het ogenblik van de diagnose ? In het begin
kwamen ze mij af en toe eens bezoeken, maar nu niet meer.
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Er ontstond dus toch verandering in je vriendschapsbanden !
En van uwentwege is er daar ook een verandering opgetreden ? Neen.
Het waren vooral je vrienden ? Ja, zij hebben zich terug getrokken.
Was je woonst toen nog aangepast ? Neen.
Momenteel woon je nog bij je twee broers ? Neen, bij één broer, in zijn huis.
En op vlak van je hobby’s, wat schiet daarvan over ? Het Rode Kruis ? Nog altijd het
Rode Kruis. Kon je je daar nog bezig houden ? Ja, zeker, zonder problemen.
______________________
In je huidig bestaan, de periode na de diagnosestelling, heb je nog een plaats bij je
broers, en je moeder heeft zij een andere houding aangenomen ? Neen. Alles is zoals
voordien. Ik neem nog steeds dezelfde plaats in.
En jij zijn uw verhoudingen tegenover anderen niet veranderd ? Neen.
En de ziekte, iets dat er nu bijkomt, maar jij blijft zoals voorheen ? De ziekte, daar
pieker ik niet over.
Ah zo, wat is je houvast aan het leven vandaag ? Mijn moeder, mijn broers, mijn
familieleden.
En je gevoel van eigenwaarde, heeft dat niet moeten inboeten ? Dat blijft het zelfde als
voordien.
Heb je steeds over dezelfde redenen voor verwerking kunnen beschikken ?
Ja, Ja want anders ….
Zijn uw religieuze overtuigingen veranderd ? Neen.
Hebben die je sterk geholpen bij de verwerking van je ziekte ? Neen.
Wat is dat je dat je geholpen heeft bij de verwerking van je ziekte ? Bevindt het zich in je
zelf ? Ja. Een inwendige sterkte ? Ja.
Op financieel vlak, loopt alles vlot ? Nu gaat het. Alles is geregeld.
En je actuele bobby’s ? Die heb ik niet meer. En mis je die niet te veel ? Neen.
Kijk je naar de TV ? Ja, zeker. Wanneer ik mijn woonst wil verlaten moet steeds
de hulp van derden inroepen.
Heb je zin om naar buiten te gaan ? Ja, bij mooi weer, maar dat is niet altijd het
geval. De rolstoel moet klaar gezet worden …
Wel zie je, alles verliep nog vlot .… en feitelijk heb je op deze vragen al lang over
nagedacht ….. je kon zo meteen antwoorden.
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Wel bedankt Jean‐Claude. Je bijdrage zal in volgend nummer van het IMSO tijdschrift
verschijnen. Je hebt niets echt confidentieel medegedeeld … Zo niet, kan ik je de tekst
vóór publicatie tonen. Neen, dat is niet nodig. Het is de waarheid en dat is alles.
Akkoord. Hartelijk bedankt.
Commentaar :
Jean‐Claude heeft tijdens het interview aangetoond dat voor hem de relatie met
anderen primordiaal is. Hij liep graag school, maar verkoos nog meer om met
zijn makkers te spelen. Hij woont nog steeds te Elsene, een Brusselse gemeente
en men voelt aan dat sterk gehecht is aan zijn buurt.
Zijn familie, zijn sociale contacten, in zijn kwartier, op het werk, bij het Rode
Kruis, in het Nationaal MS Centrum hebben steeds zijn voorkeur genoten en
hebben hem toe gelaten een sterke, vriendelijke, grappige en veerkrachtige
persoonlijkheid uit te bouwen.
Dar nemen we onze hoed voor af. Jean‐Claude op zijn minst heb je er nu een
bijkomende vriend aan overgehouden ! En het is geen “facebook” vriend.
______________________________________________________________________
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Namens je lotgenoten MS Centrum Melsbroek.
Ingrid
Maandag 21 juli de driekleur wapperde dapper aan zijn mast.
Dapper als je bent, nam jij rustig de tijd om afscheid te nemen.
Al je strijdkracht heb je ingezet voor je gezin.
Een ongelijke strijd ging je te lijf met jouw glimlach.
Jouw glimlach veroverde vele mensen harten.
Een welgemeende en eerlijk glimlach.
Uit jouw glimlach hebben veel mensen hoop en kracht geput.
Het was jouw geheime wapen om nooit op te geven.
Deze glimlach zullen mensen zich blijven herinneren.
Woorden zullen overbodig zijn als we aan jouw terug denken.
Jouw kracht zal voor velen een voorbeeld zijn.
Niet knorren maar alles geven was je motto.
Door ons allen gerespecteerd om wie je bent !!!
Respect verdwijnt niet na een pijnlijk afscheid.
We zijn met zen allen trots dat we je lang of heel even, met jouw een stukje van je
leven mochten delen.
Je had veel waardering voor èèn iedere die je bijstond.
Nu is het tijd om je uit te zwaaien voor je aan een nieuwe reis begint.
Weet zeker dat je zal toekijken hoe wij onze reis verder zetten hier op aarde.
Jouw kracht, zal ons de kracht geven om niet op te geven.
Voor ons zul je voor altijd een krachtige, voorbeeldige moeder, vrouw, familie of
vriendin zijn.
Diep in ons hart zullen we je op handen dragen.
Veilige reis en niet tot ziens maar tot weerziens.
Tekst: Patrick
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Namens vele lotgenoten van het MS Centrum Melsbroek
Hé Kurt
Maak je nu een grapje…
Of moeten we nu echt afscheid nemen van jou!
Eigenlijk willen we dit niet, we hebben je zo graag in ons midden.
Waar jij was, was het gezellig.
Ondanks je vele grappen kon je met jou ook een diepgaand gesprek hebben.
Tussen een lach en een traan verbeet je hardnekkig je pijn.
Te pas en te onpas sloeg het monster weer toe.
Je moeder Lutgarde was je trouwe bondgenoot en kenden velen onder ons als
helpende hand in de cafetaria.
Ondanks de zware zorg voor jou stond (staat) zij ook vele lotgenoten van jouw bij.
Je sterke wil was sterker dan je lichaam die je vaak in de steek liet.
Plannen en dromen had je bij de vleet.
Je laat een enorme leegte achter, met jouw warme uitstraling vergaten we even
onze pijn.
Ondanks onze eigen strijd, wouden we graag wat overlast/pijn van je overnemen.
Jij bezorgde ons vaak onvergetelijk grappige maar ook mooie momenten.
Momenten die we in ons treurend hartje zullen meenemen.
Velen hebben jou voor eeuwig in hun hart gesloten.
Wij kunnen je nu slechts een rustige reis over een rozenpad zonder doornens
toewensen.
Je bent een boom van een vent helaas geveld door een MonSter die door niemand
te temmen valt.
Wij vertrouwen je nu toe aan de engeltjes, laat ze goed voor je zorgen.
Blijf vooral Kurt, we zullen je missen.
Tekst: Patrick
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Namens je lotgenoten van het MS Centrum Melsbroek.
Erik
Waarom nu, waarom jij?
Vele jaren was je trouw aan je revalidatie.
Vele jaren steunde je lotgenoten,
Velen kenden jouw dan ook als een zeer sociale man.
Steeds maakte je even tijd voor hen die behoefte hadden aan een knuffel.
Voor goede raad een goede babbel, kon men steeds bij jouw terecht.
Het siert je dat je niet alleen met jezelf bezig was,
Maar ook er was voor je lotgenoten.
Je had nu al wat je hartje beheerde
Het leven lachte je toe.
Op de vraag waarom nu,
Kan je ons nu niet meer antwoorden.
Wij kunnen je alleen maar dankbaar zijn voor de momenten die we met je mochten
delen.
't ga je goed kammeraard,
Afscheid nemen doen we niet,
Want eenmaal een vriend, altijd een vriend.
Je MS kameraden Melsbroek
Tekst: Patrick
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Zweedse puzzel 5
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ANNIVERSAIRES ‐ VERJAARDAGEN
JULI ‐ JUILLET

AUGUSTUS ‐ AOUT

KERCKHOVE Liliane

WEZEMBEEK‐OPPEM

WALTERUS G.

OVERIJSE

JACOBS Henriette

TERVUREN

LEJEUNE Jenny

JETTE

RUELLE Marthe

BRAINE‐L'ALLEUD

VANDERSTRAETE J.

St.‐STEVENS‐WOLUWE

MAES Victorine

WILLEBROEK

GALLEZ Gisèle

BOIS D' HAINE

LEROY ‐ MAASSEN

BRUXELLES

AMELINCKX Helena

BORNEM

PICART Paula

SMEETS Jan

VILVOORDE

HENDERICKX Nicole

Melsbroek
WOLUWE ST
LAMBERT

DAAMEN Ardina

GRIMBERGEN

LEBRUN Michèlle

LAEKEN

VANHOVE Jeanine

HERENT

BORGHGRAEF Jean

BERCHEM

TESSENDERLO

CLEMENS Frieda

AARTSELAAR

BERVOETS Alf.
VAN DEN BRANDEN
Walter

BONHEIDEN

VAN AERSCHOT Elza

RILLAAR

CORNELIS Myriam

SINT‐PIETERS‐LEEUW

BROUCKE Lieve

MANNEKENSVERE

GOOSSENS Marie‐josé

VILVOORDE

ROOMAN Christa

HEIST O/D BERG

SCHELLENS Maria

HAREN

LIEVENS Johan

WINGENE

DE MEYER Patrick

BRECHT

VAN DURME Luc

AALST

THOMAS Marleen

OVERPELT

VAN ROY Leona

VILVOORDE

OOMS Paul

WILRIJK

OLIE Viviane

GRIMBERGEN

VAN LANDEGHEM Jenny

BRASSCHAAT

PANS Rita

BRUSSEL

DE LANGHE Ria

ZWIJNDRECHT

KORNAS Linda

REET

DE WACHTER Hilde

LONDERZEEL

ANNE Anita

ANTWERPEN

KHATCHATRIAN Nuni

WOLUWE‐ST‐PIERRE

CLAESSENS Bart

BLANDEN

RIJCKX Daisy

ZWIJNDRECHT

DE WEERDT Martine

BERLAAR

SCHOUTEN Bernice

ANTWERPEN

VANDERMUEREN Luc

LEUVEN

MIGNOLET Hilde

MIELEN‐BOVEN‐AALST

HEYVAERTS Eric

NIEL

CLAES Chantal

RIEMST

THILS Michel

MERCHTEM

DE KERPEL Ilse

SILLY

DE BOODT Frank

OPWIJK

CHAMON Sabine

KOKSIJDE

EVENS ‐ GOOSSENS

WERCHTER

LAMPAERT Nadine

HEIST OP DEN BERG

VAN GESTEL Nancy

DEURNE

VAN QUICKELBERGHE Steven

RONSE
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SEPTEMBER ‐ SEPTEMBRE
HEUGHEBAERT P.

WESTMALLE

VAN DEYCK Maria

REET RUMST

VANDENBERGH Edward

KRUIBEKE

BLOCKEEL Charles

BAULERS

PREVOST

BRASMENIL

SEL Annie

HINGENE

VANLEEUW Maria

TIENEN

VERMARIEN Paul

DEURNE

LUPANT Julia

BRUSSEL

WILLAERT Jacqueline

ANDERLECHT

BAl Gilbert

VILVOORDE

ERAETS Annita

TIELT‐WINGE

DOUTRELIGNE Joëlle

WOLUWE‐SAINT‐LAMBERT

MASSIMO Mauro

BRUXELLES

BOUTHE Bernadette

IEPER

DEVRIENDT Pat.

ANTWERPEN

VAN REMOORTELE Lea

BUGGENHOUT‐OPSTAL

LOMMELEN Marcel

ANTWERPEN

RONSMANS Marina

LINTER

WOUTERS Fabienne

WAVRE

VAN DEN BRANDE Marina

MECHELEN

DEROOST Dirk

TIENEN

ROGGEN Jean

ZOUTLEEUW

WEYGAERTS Lieve

ZAVENTEM

VAN LANGENDONCK Karolien

LEUVEN

VINCK Franky

HERENT

PANICO Mario

LEUVEN

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.
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RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IMSO
du mercredi 04/06/2014, à 18h.30
Présents : Christel KEMPENEERS, Arlette DE WIT, Tina Cosemans, Brigitte
DELBROEK, Nelly COOPMAN, Daniël VAN WILDERODE, JP VANDEBROEK, Luc
DE DONDER, Steve FRANCKEN, Franky VINCK, Dr. KETELAER.
Invité : Dr Tom MEURRENS.
Excusé : Yvon LEROY.
1. Approbation du rapport de la précédente assemblée générale.
Le rapport a été lu et approuvé sans remarques.
2. Mot de la présidente.
La présidente, Christel, a parcouru l’année écoulée où toutes les activités ont été reprises et
commentées :
Séjour à la mer
Nous avons été avertis que l’appartement en location à Westende avait fait l’objet d’un
renon pour cause de vente. Nous avons dû chercher une alternative.
Après entente avec le Rotary Club de Zaventhem, nous avons pris contact avec la direction
de l’hôtel Sandeshoved à Nieuwpoort. Nous nous sommes mis d’accord pour louer la
chambre 335 à l’année, selon des conditions avantageuses. L’équipement renouvelé de
l’appartement a été transféré à Sandeshoved. Depuis lors de nombreux patients avec
partenaire ont fait usage de cette opportunité et ont apprécié chaleureusement.
Dropbox
Une majorité de nos administrateurs peuvent échanger des informations via Dropbox. Cela
permet de partager un maximum d’informations via Internet. Aussi bien concernant
l’aperçu des interventions en faveur des patients, la location de la 335 à Sandeshoved,
l’organisation et les rentrées du swimmarathon, les paiements pour affiliation et les
comptes courants de l’ASBL.
Sortie au zoo de Olms du 31/08/2013
Aussi bien l’ambiance que l’accueil, les repas, les transports ont été réussis. On remarque
cependant d’année en année une diminution des inscriptions, surtout chez les jeunes
patients.
Passage de la banque ING à la banque RECORD
À cause d’un meilleur service et de la proximité avec Steenokkerzeel, les comptes courant
et d’épargne ont été changés de ING pour RECORD.
Voyage annuel en Turquie
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Ce voyage qui, tous les deux ans, est organisé par l’IMSO se déroula sous la direction de
Brigitte du 26.09.2013 au 03.10.2013. Tout s’est déroulé sans incidents excepté en
Turquie où certains patients ont dû être transportés en taxi, faute de bus adaptés à leurs
chaises roulantes. On a déploré aussi qu’il n’y eût pas de chambres adaptées disponibles,
mais qu’il y avait une grande serviabilité et l’hôtel avait mis de plus grandes chambres à
disposition.
Accueil du Dr Tom Meurrens
Le conseil de gestion a été heureux d’apprendre que Tom était d’accord d’assister au
conseil de gestion de l’IMSO et d’y apporter son appui.
Tom a proposé d’exercer cette fonction en tant que membre invité.

Pourparlers avec la MS-Liga Vlaanderen
Sur l’invitation du président Klaus Knops et par l’intermédiaire de Steve Francken, notre
trésorier, nous avons eu réunion le 05.03.2014. La réunion, en vue de plus de concertation
entre nos deux associations, s’est bien déroulée, dans une atmosphère positive. Des projets
de collaboration concrets doivent encore être débattus. Quelques propositions ont vu le
jour, comme celle de s’épauler mutuellement auprès des autorités des instances
publiques : par exemple pour le remboursement des médicaments, l’utilisation d’autres
formes de traitement, la collaboration entre les prestataires de soins intramuros et
extramuros. Ce sont certainement des points qui doivent retenir l’attention.
La revue de l’IMSO : Amicalement vôtre - Uit en thuis
Après la reprise de CROSS, notre imprimeur précédent, l’impression de notre revue se fait
maintenant chez Al Kopie à Grimbergen, dans des conditions plus avantageuses. Ils ont
également imprimé notre calendrier 2014.
Interventions en faveur de patients SEP membres de l’IMSO
Comme auparavant, les propositions, établies par le service social du NMSC (Centre
National de la Sclérose en plaques), ont été discutées lors des réunions mensuelles du
conseil de gestion.
Les fêtes au cours des années 2013-2014
Grâce à l’interruption temporaire des travaux à la cuisine du NMSC, le souper au moules a
pu se dérouler normalement. Ainsi qu’au cours des années précédentes ont eu lieu les fêtes
des mères et des pères, avec distributions de fleurs aux patients hospitalisés. Un cadeau a
été offert aux patients à Pâques et à Noël. Nos bénévoles ont été invités cette année au
buffet froid. Le barbecue s’est bien déroulé, malgré quelques problèmes d’installation. La
fête de Noël a été organisée avec succès par le Rotary de Zaventhem. À l’occasion de la
nouvelle année, un sac à dos a été offert aux patients.
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Prestations de nos sponsors
Nous avons pu, comme chaque année, bénéficier du soutien de l’association VZW steunt
MS avec la participation d’Eddy Merckx, du Rotary Club de Zaventhem, du 15ème Wing de
Melsbroek. Nous remercions aussi les sponsors du SWIMSO.
Les actions pannenkoek (crêpes) et autres activités de sponsoring de Mariake et de ses
volontaires ont rapporté la somme de 30.250 €.
Le 20.02.2013, le Rotary Club a versé un montant de 15.894,34 €. Ce montant a été
entièrement utilisé pour l’achat de matériel nouveau adapté, amené dans la chambre 335
de l’hôtel Sandeshoved à Nieuport, ce qui va faciliter grandement le séjour à la mer des
patients SEP membres de l’IMSO.
Steve nous a appris que Madame VANHAELEN a favorisé l’IMSO dans sa succession,
pour un cinquième. Steve a pris contact avec le notaire Christian VANCAMPENHOUT et
envoyé nos statuts et notre procuration. Le montant serait de plus de 18.000 €.
Peter Van Asbroek a remis un chèque de 8.400 € à christel, notre présidente pour l’achat
de nouveaux ordinateurs pour le cybercafé.
Le 15ème Wing a organisé son rallye-moteur annuel. Christel en a perçu un chèque de
5.500 €.
L’évaluation des activités qui font rentrer l’argent au bercail et de celles qui le font rouler
suit dans le rapport financier que ,comme d’habitude , Steve nous établit.
3. Rapport financier 2013
Il faut insister sur le fait qu’il s’agit d’un rapport de caisse allant du 01.01.2013 au
31.12.2014. Steve ventile le rapport, avec brio, entre les différents postes. Un exemplaire
est joint en annexe.
4. Décharge aux membres du conseil de gestion
Après ce gros morceau, décharge est donnée aux membres de la gestion et en route pour
une nouvelle année de travail.
5. Election du conseil de gestion
Les administrateurs sont tous candidats pour prolonger leur mandat. Par un vote à main
levée, les personnes présentes ont accepté de prolonger leur mandat, en gardant une
fonction de même nature, pour une période de 3 ans.
Ce rapport a été approuvé par le Conseil de Gestion du 6 août 2014.
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I.M.S.O.
International Multiple Sclerosis Organisation vzw
Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek

RAPPORT FINANCIER
RESULTATS ET BILANS

31/12/2013

Nationaal nummer: 4 398412 53
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-36.248,74

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

-13.251,72
-5.466,90
-3.750,00
-11.510,79
-2.269,33

-8.360,70

FÊTES
Pâques
Fêtes des pères et mères
Noël et Nouvel An

-597,29
-110,24
-7.653,17

-27.804,45

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

-9.721,68
-3.616,06
-13.009,51
-1.457,20

-15.001,48

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

-305,45
-215,88
-2.999,13
-6.154,74
-496,93
-750,70
-1.758,59
0,00
-688,25
-202,96
-1.428,85

12.223,87

APPARTEMENT WESTENDE
Frais totaux
Don Rotary Club Zaventem
Contribution des Patients
Achats matériel Sandeshoved
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-9.195,03
30.900,00
2.163,00
-11.644,10
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50.752,84

DETAILS DES FESTIVITES ET ACTIVITES
SOUPER AUX MOULES
Frais
Recettes

-3.333,33
9.092,53

5.759,20

BARBEQUE
Frais
Recettes

-1.650,67
5.893,40

4.242,73

BUFFET FROID
Frais
Recettes
Dons avec attestation fiscale

-3.971,57
0,00
1.500,00

-2.471,57

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

-588,55
4.879,03
8.027,00

12.317,48

SPORTHUIS STEUNT MS asbl
Frais
Dons sans attestation fiscale
Dons avec attestation attestation fiscale

0,00
23.000,00
7.905,00

30.905,00

23.594,54

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

nombre
395
118
20
533

DONS SANS ATTESTATION FISCALE
Dons divers sans attestaion fiscale
Dons 15° Wing – Indian Day
Dons magazine ‘Amicalement Votre’

3.950,00
1.770,00
500,00
6.220,00

1.219,54
6.500,00
3.000,00
10.719,54

DONS AVEC ATTESTATION FISCALE
Dons divers avec attestation fiscale

6.655,00
6.655,00
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1.353,03

DETAILS RECETTES FINANCIERES
Comptes courants
Comptes épargne

0,00
1.353,03

8.055,00

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

0,00
7.790,00
265,00

RESUME DES RESULTATS AU 31/12/2013
FRAIS

-75.191,50

Interventions

-36.248,74

48%

-8.360,70

11%

Activités et voyages

-27.804,45

37%

Frais divers

-15.001,48

20%

Fêtes

Appartement Westende

12.223,87 -16%

RECETTES

83.755,41

Festivités et activités

50.752,84

61%

Cotisations et dons

23.594,54

28%

Recettes financières

1.353,03

2%

Recettes diverses

8.055,00

10%

SOLDE EXERCICE 2013
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8.563,91

INTERVIEW DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE KERSCHEN (août 2014)
L’interview de Jean-Claude s’est faite au moyen d’un dictaphone, dans la salle de
kiné (convention), tandis que l’appareil Motomed mobilisait ses jambes ;
passivement, ce qui lui permettait de fournir les efforts d’élocution et de volume de
voix. Elle a duré vingt trois minutes. C’est peu de temps mais il n’aurait pas pu parler
beaucoup plus longtemps. Heureusement, l’interview s’est déroulée à l’aide d’une
trame, ce qui était plus rapide et il répondait du tac au tac. À cause de la difficulté
qu’il a à se tenir droit et sous les coups de la fatigue et/ou de l’émotion, ses mots se
télescopaient à certains (rares) moments. Demander de répéter était risquer de
l’épuiser. D’où la durée de vingt trois minutes.
Par commodité, j’ai mis mes paroles en italiques et celles de J.-C. en caractères
droits. Les moments lacunaires, dus aux difficultés d’élocutions, sont marqués par
trois petits points en caractère gras.

L’interview qu’on veut faire, c’est une interview semi-structurée, c’est-à-dire que ce
n’est pas un entretien tout à fait libre où tu racontes tout ce qui se passe en rapport
avec ta maladie, mais c’est structuré en trois périodes : la période de ton enfance, de
ta jeunesse, à l’époque où tu n’avais encore aucun symptôme de sclérose en plaques.
Ensuite, il y a une période autour du diagnostic, à l’époque où tu as commencé à
avoir des problèmes et enfin une troisième période qui est celle où tu es maintenant.
De quel milieu étaient tes parents ?
Très catholiques : ma mère ; mon père je ne l’ai jamais connu. Ah !je n’ai jamais
connu mon père.
Tu es né où ça ?
À Ixelles.
Et quelles études as-tu suivies là ?
Des études primaires et j’ai arrêté après la troisième (des humanités), toujours à
Ixelles.
Qu’est-ce que tu pratiquais comme sport, comme autre activité que les études ?
Oh !aucun sport. J’ai été volontaire pendant quarante ans à la Croix Rouge.
Pendant quarante ans. C’est ma maladie qui m’a fait arrêter.
Quand est-ce que ta maladie a commencé ?
À l’âge de trente trois ans.
Et, après tes études, tu as travaillé ?
Pendant quinze ans.
Tu as fait quoi ?
Oh !cadreur. J’ai travaillé chez A., rue de l’étang.
Et alors tu as commencé à être malade.
J’ai arrêté (de travailler) du jour au lendemain : je travaillais sur des machines !
Tu aimais bien ce travail ?
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Ah oui !
C’est ce que tu voulais, arrêter les études ?
J’ai arrêté mes études et le lendemain j’avais déjà une place ! En ce temps là…
Est-ce que tu étais marié ?
Non, je n’ai jamais été marié. Je n’ai jamais trouvé l’âme sœur.
Est-ce que tu avais beaucoup d’amis ?
Oui !
Toujours été très sociable ?
Oui, oui, oui, oui. Mais je m’entendais avec tout le monde.
Oui. Ta seule activité hors travail, c’était la Croix Rouge ? C’est surtout par la Croix
Rouge que tu avais tes relations ?
Oui ! Oui ! C’est ça. La Croix Rouge. Autant par mon boulot.
Tu n’avais pas de problèmes avec les autres, au boulot.
Non !
Il y avait beaucoup de monde qui travaillait avec toi ?
Il y avait quatre cents personnes !
Oh, bon, d’accord !
Donc, c’est un travail qui consiste à encadrer les tableaux. C’est tout un art !
Oui, c’est tout un art. Moi je l’ai appris sur le tas.
Quelle était ta fonction précise, tu étais spécialisé dans une chose ?
Je sciais l’aluminium.
Ah bon ! Cela demandait une grande précision.
Tu savais faire autre chose aussi ?
Oui, oui, on était tous très capables de faire les autres choses aussi.
Comment s’est passée ton enfance, au niveau de la formation de ta personnalité ?
Pour moi, j’ai eu une bonne enfance. Je m’entendais avec tout le monde. Attention,
j’aimais bien d’aller à l’école ! ( !) Je me demandais même pourquoi il n’y avait pas
le samedi et le dimanche !
Ah oui ! C’était surtout pour jouer avec les copains que tu avais quitté l’école !
Ah oui !
Il y avait d’autres choses qui t’attiraient que l’école ?
Oh oui, oui.
Est-ce que tu pensais que la vie d’avant était la vraie vie et que maintenant tu es sorti
de la vraie vie ?
Oui !parce que avant je pouvais faire tout ce que je voulais, mais maintenant je ne
sais plus.
D’accord.
Est-ce que tu as jamais considéré que vivre pour toi-même, en individualiste je dirais,
que ça avait du sens ?
Non.
Non, non, tu as toujours été très sociable.
Oui.
Et tu as toujours eu besoin d’être avec d’autres.
Oui. De toujours être en contact.
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Quel était le niveau d’estime que tu avais de toi-même ?
Oh, j’avais une bonne estime, très bonne. On estime les autres et on s’estime soimême.
Donc, tu t’aimais bien.
Et, tes convictions philosophiques et religieuses ?
Je suis catholique non pratiquant.
Mais croyant !
Oui ! J’ai été baptisé, j’ai fait ma première communion, j’ai fait ma deuxième
communion et après cela j’ai fait d…
Qu’est-ce qui t’unissait à tes amis ?
Oh ! S’amuser !
Oui. Donc, le plaisir d’être ensemble ?
Oui.
Quel était ton rapport à l’argent et aux biens matériels ?
Oh, …
Ce n’était pas ta grande préoccupation.
Non, non. Quand je travaillais, je mettais tout à la banque… .
Qu’est-ce qui t’attachait à la vie ?
Bah ! Comment est-ce qu’on peut dire… : la joie.
La joie de vivre.
Oui.
Et, est-ce que tu étais content de ton logement, de ton environnement ?
Oui !
Toujours à Ixelles ?
Non ! Toujours dans la même rue ! Maintenant c’est Ixelles, avant c’était Etterbeek.
Ah oui. Tu es un vrai citadin.
Oui, voilà.
Tu n’avais pas de grands besoins matériels ou financiers ?
Non.
À quoi utilisais-tu ton argent principalement ?
Pour tout. Pour payer toutes les factures.
Donc des choses de base.
Oui, oui. Pour acheter une voiture de temps en temps.
Au niveau des activités de loisir, c’était la Croix Rouge ?
Oui.
=
Eh !dis-moi, maintenant on arrive à la période autour de ton diagnostic.
Quand est-ce que ta maladie avait commencé ? Quand tu avais trente trois ans ?
Trente trois ans.
Tu es né quand ?
En 1954.
Qu’est-ce que tu avais comme symptômes ?
Des troubles de la marche. Que même les gens croyaient que j’avais bu.
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Donc, c’était plutôt des difficultés de coordination ?
Oui, le trottoir n’était pas assez large … comme quelqu’un qui avait bu.
Et, le travail, tu as stoppé immédiatement ?
Oui, j’ai arrêté. Du jour au lendemain.
Est-ce que, financièrement ça n’a pas été difficile à ce moment-là ?
Les deux premières années oui. Avant que tous les papiers soient en règle.
Tu étais dans une période difficile à ce moment-là, psychologiquement ?
Non ! Moi, du moment que j’arrivais à payer tout ce que je devais payer, je m’en
fichais !
Tu n’as jamais cherché à demander une adaptation de ton travail ?
Non.
Tu as décidé tout de suite d’arrêter ?
Comme, tous les six mois, je perdais chaque fois de l’autonomie… .
Ah ! Tu as continué à travailler quand même ?
Non, non, non : mon patron n’aurait pas accepté ! Si tous les six mois je devais
changer… .
Ah bon, d’accord. Et puis, c’était l’époque aussi…quand on attrapait une maladie
comme ça, on disait : bon, j’arrête de travailler.
J’ai essayé six mois, mais ça n’a pas été.
Tu n’as jamais eu de partenaire ?
Non !
Tu vivais seul.
Je vivais seul, célibataire.
Tu vivais avec ta maman ?
Non, avec mes deux frères. Et le plus jeune (un demi-frère), lui, a connu son père.
À ton diagnostic, est-ce que tu as cherché une information complète, médicale,
financière, pour la vie quotidienne… ?
Oui, j’ai cherché. Parce que… (NDLR : J.-C., peut-être à cause de l’émotion, n’a pas
pu parler distinctement à cet instant. Nous n’avons pas insisté.)
Qu’est-ce qui te maintenait attaché à la vie, à cette époque ?
Ce n’est pas ça (la maladie) qui doit mettre mon moral à zéro !
D’accord, tu as considéré que c’est quelque chose que tu n’as pas demandé, qui t’est
tombé dessus.
Il fallait accepter !
Est-ce que l’estime envers toi-même avait changé ?
Non. Au contraire !
Qu’est-ce qui t’a aidé à rebondir ?
Tout…tout. Oui.
Un mélange de plusieurs choses ?
Oui !
Le fait d’être bien entouré ?
Oui !
Tes amis : on continuait à venir te voir ?
Non, il y en a eu beaucoup moins. Il y a nonante cinq pour cent qui sont partis.
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Et tes frères ?
Ça, il n’y avait pas de problèmes.
Est-ce que tu cherchais à te faire de nouveaux amis avant ta maladie et maintenant ?
Non : ils venaient tout seul.
Quelle importance avaient tes amis, au moment du diagnostic ?
Au début du diagnostic ils venaient me voir de temps en temps, maintenant plus.
Tu as eu quand même des changements dans tes relations d’amitié ! Et de ta part, tu
as changé d’attitude vis-à-vis des amis ?
Non.
C’est plutôt de la part des amis ?
Oui. C’est eux qui sont partis.
Est-ce que, à ce moment-là, ton logement était adapté ?
Non !
Pour l’instant, tu vis toujours avec tes deux frères ?
Non, un frère. C’est la maison d’un de mes frères.
Et au niveau de tes loisirs, quels étaient-ils ? Toujours pour la Croix Rouge ?
Toujours pour la Croix Rouge.
Tu parvenais à t’occuper là-bas ?
Oui, oui, il n’y avait pas de problème !
=
Dans ta vie de maintenant, après cette période d’autour de ton diagnostic, est-ce que
ta place dans la fratrie, avec ta maman, est-ce qu’elle a changé ?
Non ! C’est toujours la même place.
Tu n’as pas changé ton mode de relation avec les autres ?
Non !
Ta maladie, c’est quelque chose qui se rajoute, mais tu restes le même !
La maladie, je n’y pense pas !
Ah oui ! Qu’est-ce qui t’attache à la vie maintenant ?
On va dire ma mère, mon frère, les membres de la famille.
Et l’estime que tu as envers toi-même, elle est au même niveau ?
Elle est au même niveau qu’au départ !
Est-ce que tu as toujours gardé les mêmes raisons de rebondir ?
Oui, oui, parce que autrement… .
Est-ce que tes convictions religieuses ont changé ?
Non !
Est-ce qu’elles interviennent fort dans le fait que tu puisses rebondir ?
Non !
C’est quelque chose, les convictions, mais c’est autre chose qui te fait rebondir ? Ce
qui te fait rebondir, c’est en toi-même ?
Oui !
Une force interne ?
Oui !
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Au niveau financier, est-ce que ça va maintenant ?
Maintenant ça va. Tout est en règle.
Et tes loisirs actuels ?
Je n’en ai pas.
Et ça ne te manque pas trop ?
Non !
Est-ce que tu regardes la télé ?
Oui, je regarde. Oui, si je veux sortir j’ai toujours besoin de quelqu’un.
Est-ce que tu as envie d’aller dehors ?
J’ai envie, quand il fait beau, mais je ne sais pas tout le temps. Il faut sortir la
voiturette… .
Eh bien, tu vois, ça a été très vite…et dans le fond, tu as déjà réfléchi à tout ça et
donc …c’est sans hésitations que tu as répondu. Bon, bien, je te remercie, Jean
Claude.
Donc, cela va paraître dans la revue de l’IMSO. Tu n’as rien dit de vraiment
confidentiel… . Sinon je peux te soumettre le texte avant qu’il ne paraisse.
Non, ce n’est pas nécessaire.
Sinon, il n’y a rien à redire. C’est même exemplaire.
C’est la vérité. C’est tout.
D’accord. Bien. Je te remercie.
=
Commentaires : Jean-Claude a montré, au cours de cette interview, que les relations
avec les autres ont toujours été primordiales pour lui. Il adorait l’école, mais aimait
encore plus jouer avec les copains ! Il vit au même endroit d’Ixelles (commune
bruxelloise) depuis toujours et on sent qu’il tient très fort à son quartier. Les contacts
sociaux amicaux, dans son quartier, à son travail, à la Croix Rouge, à la clinique, ont
toujours eu la préférence à tout le reste et lui ont permis de se forger une personnalité
solide, souriante, facétieuse et résiliente. Chapeau, Jean-Claude !tu as, au moins, un
ami de plus ! Et ce n’est pas un « ami » facebook !
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Ma semaine à Nieuport
j'ai passée une superbe semaine avec ma maman.
La chambre à l'hôtel Sandeshoved à Nieuport a été adaptée par Imso et vraiment un
grand bravo à tous. Lit et salle de bain parfaitement accèssibles.
Le petit déjeuné est superbement fourni, sucré, salé, pain, pistolets délicieux
hummm, oeufs, crêpes, fromages céréales etc...impossible d'avoir faim!! un service
irréprochable.
Si vous le désirez, moyennant un petit supplément pour la demi pension vous aurez
un menu complet. L'hôtel est au centre de Nieuport et la chambre est située à
l'angle de la digue et des magnifiques commerces.
Sur la digue il y à un pavillon pour les personnes handicapées, avec des chaises
roulantes adaptées pour le sable si vous désirez faire une ballade sur la plage un
euro pour une heure c'est génial!!!
Allez y vous ne le regretterez pas et passez une bonne semaine.
Amicalement,
Judith

C
Caalleennddrriieerr 22001144
Samedi 13 septembre

Excursion Patients - I.M.S.O.

Samedi 11 octobre

Fête aux moules - I.M.S.O.

Mardi 11 novembre

Journée des crêpes – vzw steunt MS

Mardi 09 décembre

Fête de Noël - Rotary

Lundi 15 décembre

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

Ce calendrier a été modifié le 03.01.2014 et peut encore être modifié
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Puzzle Français 5
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Sudoku 5
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Résultats du puzzle 4

Uitslag van puzzel 4

Résultat du Sudoku 4 - Uitslag Sudoku 4

Résultat du sudoku
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Ingrid De Roo, Monsieur Bernard Lonez et Monsieur Luc
Lemaire et Monsieur Bruno Durenne.
Monsieur Bernard Lonez a gagné la récompense de 30 €.
Résultat puzzle
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame Ingrid De Roo, Madame Arlette Gelin, Madame Jacqueline
Willaert, Monsieur Bruno Durenne, Monsieur Bernard Lonez, Monsieur Luc Lemaire.
Madame Jacqueline Willaert,a gagné la récompense de 30 €.
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Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,
Francine Luyckfasseel, Luc De Wolf, 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 van de Bank RECORD
Par versemenet au compte bancaire suivant : BE63 6528 3223 3208
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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