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OVERZICHT 

 
Dat er geen zekerheden zijn in dit leven…. ons moet je het niet meer 
 vertellen. Getuige hiervan is het interview  met de Heer Jean-Louis Berodes 
en ook het eerder pijnlijke verhaal van Marc. 
 
Zelfs bij IMSO blijft niet alles wat het was. 
Vergeet niet te noteren dat de World MS Day dit jaar in België doorgaat op  
27 mei 2015. 
 
Voorts wordt het hete hangijzer “MS en Cannabis” behandeld. 
 
Ook Sarah doet hier haar verhaal in het Nederlands, wees dus niet te kritisch. 
 
IMSO maakt ook graag reclame voor “SWIMSO”  U toch ook ? 
 
     
                                                                            A.W. 
_____________________________________________________________ 
 

SOMMAIRE 
 

Cher lecteur, vous trouverez d’abord la liste des personnes qui nous ont quit-
tés et la liste des anniversaires. 
 
Vous aurez ensuite des nouvelles du Conseil d’Administration de l’I.M.S.O. 
Suit un article sur le cannabis à des fins thérapeutiques. 
 
Puis il est question de la journée mondiale 2015 de la MS. Elle aura lieu cette 
année à Walibi. 
L’interview de Monsieur Berodes vous tiendra en haleine. 
 
Cenkal, notre nouveau bénévole au cybercafé, nous présente son portrait et 
nous parle de son pays, la Turquie. 
 
Juste avant cela, vous aurez eu sous les yeux le faire-part de notre « swim-
marathon » 2015. Il s’agit d’une épreuve où les nageurs se font sponsoriser…  
Elle a lieu chaque année et se fait au profit des patients, dans le cadre des 
activités de l’I.M.S.O.. 
Bonne lecture. 
 

Y.L. 
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Mevrouw Aloïsette VRINDTS 
Geboren te Blaasveld op 22 juli 1937 
Overleden te Melsbroek op 2 december 2014 
  
Madame Maria-Fernanda SEGURA-PENA-SIMAO 
Née le 24 mars 1962 à Castro Marin (Portugal) 
Décédée le 29 décembre 2014  
 
 

 

IMSO dankt zeer hartelijk de talrijke medewerkers aan de SWIMSO 2015 

IMSO remercie de tout coeur les nombreux participants au SWIMSO 2015 

 

Overleden     Nous ont quittés
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Nieuws van de Raad van Bestuur

De jaarlijkse reis naar het Zuiden.

Sinds vele jaren heeft IMSO een jaarlijkse reis naar het Zuiden georganiseerd,
meestal eind september/begin oktober om de grote warmte en de hogere
kostprijs te vermijden.
Vóór 2000 was het voorzitter Pol Van Vlasselaer die dit initiatief heeft opge
start. In zijn tijd ging de reis meestal naar Spanje en gebeurde de verplaatsing
met de bus, wat lokale bezoeken toeliet.
Deelname van de patiënt was slechts mogelijk indien hij/zij vergezeld was
van een partner die de patiënt kon bijstaan voor zijn mogelijke verzorging en
verplaatsingen.
Vanaf 2000 werd deze functie overgenomen door Christel en Brigitte, nadien
door Brigitte. De reis ging nu meestal naar Turkije en soms naar Spanje, tel
kens per vliegtuig.
De laatste jaren werd de organisatie steds moeilijker. Overbooking door reis
agentschappen waren er de oorzaak van dat we ter plaatse niet over het no
dige aantal aangepaste kamers konden beschikken. Ook werd de graad van
zelfredzaamheid van de patiënten geleidelijk zwaarder wat voor partners en
begeleiders steeds meer inspanning vroeg.
Daarbij kwam nog dat Brigitte met pensioen ging en zich niet meer in condi
tie achtte om de verantwoordelijkheid van de organisatie op zich te nemen.
Gezien deze omstandigheden besliste de Raad van Bestuur om dit initiatief te
stoppen en het, indien er vraag naar is, eventueel te vervangen door twee
maal per jaar een daguitstap.

Het verblijf aan zee in het hotel Sandeshoved

Nelly rapporteert dat in 2014 de bezetting van de angepaste kamer in Sades
hoved reeds sterk is toegenomen tegenover vorig jaar.
Ten overstaan van 2013 stijgde de bezetting met 9 weekends. Op enkele op
merkingen na waren de bezoekers tevreden tot zeer tevreden.
Op aanvraag van onze sponsor, de Rotary Club van Zaventem, zal Christel
samen met Nelly hierover verslag uitbrengen in één van hun volgende ver
gaderingen.
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Together we are stronger than MS 
In 2015 wordt het accent van deze MS Werelddag gelegd op de uitwisseling
van informatie over de geboekte vooruitgang in de sociale integratie van de
Persoon met MS en zijn familie. Alle middelen die in verschillende landen
hebben geleid tot meer levenskwaliteit zullen hierbij aan bod komen.

De Liga MS Vlaanderen verstrekte ons hierover volgende informatie :

De MS Werelddag 2015 heeft dit jaar plaats in België, in het Walibi pret
park te Waver, op woensdag 27/05/2015.
Deze internationale sensibiliseringsdag voor MS wordt op lokaal vlak geor
ganiseerd door de Belgische Nationale MS Liga in samenwerking met de
Vlaamse MS Liga en de Franstalige MS Liga. Ze verwachten een goede pu
blieke opkomst maar in het bijzonder ook van MS patiënten en hun familie,
vanuit binnen en buitenland.

Het Nationaal MS Centrum Melsbroek (NMSC) zal actief deelnemen en heeft
reeds zijn aanwezigheid met een aantal MS patiënten en personeelsleden
toegezegd. Als sponsoringactiviteit wordt er een maaltijd voor VIPS georga
niseerd met muzikaal optreden en uitreiking van prijzen voor de meest soci
aal ingestelde firma.
De toegangsprijs voor de hele dag is normaal 25 € maar voor leden en fami
lieleden zou de Liga een gunstprijs van 10 € toestaan.
Aan IMSO wordt er gevraagd om deze samenkomst aan te kondigen en te
ondersteunen door haar deelname.
Voor meer inlichtingen verwijst de Liga naar Twitter (@worldMSDay) en
htps::// tweeter.com/worldmsday.
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Medicinale cannabis en MS

Deze materie kwam de laatste weken geregeld in de pers. De artsen van het
NMSC hebben hun mening hierover bekend gemaakt.

Deze werd samengevat en gepubliceerd in “In de kijker – Nieuwsbrief” van
21.01.2015, op de website van het NMSC : www.mscenter.be

“Onze artsen wensen een en ander te verduidelijken in verband met de be
richten die eind 2014 in de media verschenen over de behandeling van MS
met medicinale cannabis.

Vooreerst dienen we op te merken dat het enkel een voorstel betreft tot op
maak van een Koninklijk Besluit, om cannabis verkoopbaar te maken via de
apotheek. Het legale gebruik is momenteel dus nog niet aan de orde.

Het hoofdbestanddeel van cannabis, namelijk cannabinoïden, zou beschik
baar gesteld worden onder de vorm van een spray. In enkele andere landen is
dit al beschikbaar. We willen graag verduidelijken dat cannabis slechts een
van de vele mogelijke symptomen van MS kan reduceren, namelijk pijnlijke
spasticiteit.

De juiste plaats in de behandeling van spasticiteit, veroorzaakt door MS,
dient nog bepaald te worden.
Naar ons aanvoelen zullen andere behandelopties, zoals kinesitherapie, me
dicatie tegen spasticiteit en ijsapplicaties, een belangrijke plaats in de behan
deling van spasticiteit behouden.

Cannabinoïden onder vorm van een spray hebben immers ook nevenwerkin
gen. Verder is de mogelijk toekomstige beschikbaarheid van het product geen
reden om het beleid i.v.m. cannabis in het NMSC te veranderen.

We herhalen dat het gebruik van cannabis een negatieve invloed heeft op de
algemene gezondheid en op het verloop van Multiple Sclerose. Drugs, zoals
cannabis, blijven daarom volledig verboden in het Nationaal MS Centrum”.
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Melsbroek, 29.01.2015 

Guten Tag, Bonjour, Goeden Dag, 

Ik ben Sarah. Ik ben vrywilliger en ik werk all zinds zes maanden hier in 
de MS-Klinik in het Cybercafé. Ik denk dat de meeste mensen mij nu ken-
nen. Niettemin is het misschien goed nog en beetje meer over mij te weten. 
Dus stell ik mij nu nog een keer voor. 

Ik ben met mijn tweelingbroer, mijn ouderen broer en mijn ouders in Diet-
kirchen, een klein dorpje naast Limburg a.d. Lahn, in Duitsland groot ge-
worden. Daar heb ik 18 ½ jaar geleefd en geleerd.

Met 18 jaar heb ik laatste jaar mijn humoniora gedaan en dan wilde ik 
weg... Dat is eigentlijk remakkelijk. Maar het heeft niet zo met de unis in 
Duitsland gelukt.  
Dus heb ik spontaan een applicatie versuurd. Binnen twee uuren heb ik een 
positief antwoord van Melsbroek gekregen : „U bent binnen!“                     
Zo noem ik dat nu ook... . Binnen voor een jaar! 
Vanaaf dan start mijn belgisch avontuur.

Binnen acht dagen ben ik dan ook verhuist in de klinik in mijn mooie kamer, 
die toch heel leeg was. Met de help van mijn ouders is ze rap erg vol gewor-
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den. Zoals mijn kamer nu mijn niew „home“ was, zijn het ook heel rap de 
klinik en de patienten geworden. 
Achter de „on-arrival-training“, waar ik de anderen 40 vrywilligen uit Belgie 
ontmoede heb, en de een of andere keer naar het jeugdhuis van Melsbroek 
ging, is ook mijn vrije tijd goed organisierd. 
Omdat jullie mij ook allemaal verstaan en ik jullie, volge ik twee keer de 
week nederlandsless in Leuven. Straks heb ik level 1 en ik hoop binnen het 
zomer met level 3 aftesluiten. Maar voor alle franstalige: J´assaie, hé ?!  
Maar dat is niet het einige wat ik geleerd heb... . Ik zie jullie elke dag zoals 
voorbeeld om het leven te nemen zoals het koomt. Davoor ook nog een grote 
chapeau!
Volgend semptember zal ik spijtig genoeg mijn jaar hier beeindigen. Dan wil 
ik graag psychologie studeren en dat later met logopädie kombeneren. 
Dan ben ik terug weg van en home. Maar dat mooie van een home is dat men 
altijd terug komen mag... . Nu hoop ik  dat de volgende zes maanden met 
jullie verder leerrijk en pleazant zullen zijn! 

Lieve groetjes en XXX!  
Jullie Sarah Gockeln 

PS: Volgende laat ik jullie nog enkele foto’s zien, een in Limburg a.d. Lahn, 
mijzelf met andere europese vrijwilligers in Belgie, en een ander van mijzelf 
in Brussel :
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N.B. Op vraag van de redactie heeft Sarah haar bijdrage in het Nederlands 
geschreven, een prestatie na 6 maaden verblijf in Melsbroek. Intussen is ze 
in heel het NMSC goed bekend en erg gewaardeerd. 
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MARC 
 
 
Zijn vrouw ging niet werken en hij wilde toch in een riante villa in het bos wo-
nen. Hij had dus elke week een dubbele opdracht in het onderwijs ,wat in die 
tijd nog mogelijk was. Een jaar vóór zijn terbeschikkingstelling zag hij het 
weer helemaal zitten . The sky was the limit. De bomen groeiden tot in de 
hemel .Binnenkort mocht alles en moest er niets meer. Elke dag zijn hobby, 
het schilderen, beoefenen. Dagelijks een stevige boswandeling  met de hond 
én een natje of een droogje in een plaatselijke kroeg of afspanning . 
 
Welgeteld drie maand is het goed gegaan. Toen sloeg het blinde noodlot toe. 
Een hersenbloeding maakte een brutaal einde aan alle illusies en dagdro-
men. Hij kan niet meer spreken en herkent je nog nauwelijks. Hij woont nu in 
een bejaardentehuis, vijftig meter voorbij de bocht  opzij van zijn huis. Soms 
bezoeken we hem wel eens, maar dan zie ik alleen treurnis en narigheid . 
Thuis zie ik weer de échte Marc, de leperd die als een schaamteloze Reinaert 
de Vos de gebreken van een ander uitbuitte en / of tot  eigen voordeel aan-
wendde. 
 
Hij durfde letterlijk alles. In volle les kwam hem eens de inspecteur opzoeken. 
Dat zinde hem helemaal niet. Die ochtend was dat voor hem een brug te ver. 
Hij legde tien minuten lang de theorie van Adam Smith uit, duwde het krijtje in 
de handen van de ander en zei ijzig  kalm: “ En nu zal meneer de inspecteur 
jullie de rest vertellen. “  En die dééd dat nog ook. Hadden de leerlingen het 
ons niet verteld, we hadden het nooit geloofd. 
 
Als hij zijn zinnen op iets had gezet, haalde hij zijn slag thuis. Daar kon je gif 
op innemen . Zo heeft hij ooit een trip versierd naar een vakantieverblijf mét 
rondleiding en gratis etentje .Hij deed het altijd op dezelfde manier, mét een 
kleine variant . En iedereen wist dat én tuinde er met muil en poten in. Als 
een paling in een emmer groene zeep gleed hij door de vingers. 
 
Op een dag – de computer was nog jong, 1984 of zoiets- had hij er schoon 
genoeg van punten op te tellen en gemiddeldes te berekenen. Hij trok naar 
de juiste man, de pater computer m.a.w. en begon die stroop om de baard te 
smeren. Hij als doctor in de wiskunde – wat niet waar was! – was als enige in 
de hele streek in staat een systeem te ontwikkelen dat alle uitslagen van alle 
klassen kon uittellen en het percentage per leerling kon berekenen . En dat 
zelfs nog v r de proefwerken begonnen. Iedereen kon de ander zien groei-
en. Elk woord maakte hem een centimeter groter.  
 
De volgende dag had hij de klus geklaard. De hele nacht had hij eraan ge-
werkt. 
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Maar er was méér: per leerling had hij zijn gemiddelde en behaalde plaats 
voor dagwerk, proefwerk en totaal uitgerekend.  Het systeem stond op poten. 
Zonder een spier te vertrekken, begon de ander de loftrompet te steken : 
“Ach, Jef, het spreekwoord is duidelijk :’Olie drijft altijd boven.’ Zoiets kan jij 
alleen .” De anderen lachten, maar gingen volmondig akkoord . 
 
Het jammerlijke was echter dat hij géén maat kende .Hij deed het ook als de 
tegenstander te licht uitviel. Zo hadden wij bij het CLB een assistent die zijn 
taak erg ter harte nam en die op een dag zelf voorstelde een klassenraad bij 
Marc te komen bijwonen.  
Zoals altijd bestond die raad uit 3 personen: de klassenleraar (Marc dus) en 2 
leraren die in die klas onderwezen.  Elke week werden leef- en leerattitudes 
van een aantal leerlingen besproken . Maar Marc zag de ander enkel als een 
pottenkijker en als hij ergens het land aan had, was het wel dat. Als verga-
derplaats had hij een werktafel van de lerarenkamer uitgekozen . 
 
De ander zat al op hete kolen. Marc echter haalde een spel kaarten tevoor-
schijn en bromde :” René, ken jij iets van whist? “ Die wilde zijn goede wil en 
kennis van dit volksvermaak tonen en zei op gretige toon:”Ja, natuurlijk .”Wel, 
we beginnen hier altijd nogal ludiek, de boog kan tenslotte niet altijd gespan-
nen staan. Eén frank per slag, bij troel is de vierde aas troef.”  
 
René was volledig uit het veld geslagen en accepteerde totaal beduusd zijn 
eerste vier kaarten. Hij ging met een bolle rug naar de ingang zitten en hield 
zijn dertien kaarten gebogen als een leerling die zijn buur wil verhinderen te 
spieken. Het eerste partijtje verliep rimpelloos . Het tweede begon.  
Maar er kwam een abrupt einde aan de “pret”. De directeur kwam in een si-
garenwolk naar binnengeschreden. Zoals Reinaert bij Tibeert, haalde Marc 
de strop om de hals van de overijverige druiloor dicht. “ Pater directeur , René 
zit hier begot te kaarten, als ze dat ook al klassenraad noemen.” De ander 
viel als een kat op zijn poten en antwoordde streng :  
“Dat moet ik tegen zijn directeur zeggen.” René voelde zich op heterdaad be-
trapt en mompelde iets van ‘niet de gewoonte’ en ‘abnormaal’ en zo. De baas 
vond dan weer dat iedereen zoiets kon zeggen en alle anderen beaamden 
dat. 
 
En dat doe je al eens iets voor de toenadering tussen het CLB en de school 
en dan hebben ze je z  liggen. 
Marc van zijn kant heeft nooit meer last gehad van ongewenste indringers . 
 

André W. 
Onze leraar heette Frans Engels .Heel zijn leven had hij zijn Latijn gestoken 
in het geven van Duits en nog bleef het Grieks voor ons.(A.W.) 
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Interview met de Heer Jean Louis BERODES

Ik ontmoette hem toen hij zich verplaatste in de gangen van het Centrum, tijdens de
maand december ll., wanneer ik daar was voor de verdeling van de kerstgeschenken.
IMSO organiseert dit ieder jaar voor de patiënten.

Hij vertelde me toen dat hij voor het eerst gehospitaliseerd was voor een verblijf van enke
le weken voor een revalidatiebehandeling.
Snel ontstond tussen ons een vertrouwde omgang en we verlieten elkaar als vrienden.
Na een korte tijd vertrouwde Jean Louis me zijn meest intieme bezorgdheden aangaande
zijn ziekte en de weerslag op zijn familiaal leven.

Ik liet hem maar zijn hart uitstorten. Ik voelde dat hij het nodig had en stelde hem voor dat
hij zijn gevoelens maar eens volledig in een interview zou weergeven voor het IMSO
tijdschrift. Hij aanvaardde dit voorstel met enthousiasme.
Dit interview ging door in zijn woonst te Koekelberg, in de aanwezigheid van zijn echtge
note.

Yvon – Laat ons eerst praten over uw opleiding, in uw familiaal milieu.
J. L. – Mijn vader was politieagent en mijn moeder kapster. We vertrokken naar Belgisch
Kongo (N.B. J. L; was toen zes jaar) gedurende drie jaar van 1957 tot 1960.
Nadien vervolledigde ik mijn lagere school en dan middelbaar technisch onderwijs.
Ik was inderdaad meer praktisch aangelegd en mijn keuze ging ook naar handenarbeid. Ik
heb mijn studies beëindigd in 1968. Hetzelfde jaar ben ik me gaan bekwamen in de carros
serie bij de firma Opel Mabile, gelegen op de Gentsesteenweg, eerst als leerjongen.
In 1969 deed ik mijn legerdienst en in 1970 hernam ik mijn opleiding in de carrosserie en
werd plaatwerker vanaf 1970.
In 1974 werd ik aangesteld in de Europese Unie als deurwaarder met het statuut van lo
kaal agent. Nadien heb ik een vervolmakingcursus gevolgd. Na het afleggen van een exa
men werd ik benoemd als ambtenaar en later ben ik trapsgewijs verder in mijn functie op
geklommen.

Y. – Dan had het niets meer te maken met werktuigkunde ! Hoe kwam je er toe om van
werk te veranderen ?
J. L. – Het was te wijten aan de eerste oliecrisis in 1973 en mijn vader zei toen : “Luister
goed, het gaat slecht in de garages….”. Gezien ik in de wijk van de Europese Gemeen
schappen woonde, had ik vernomen dat men overging tot de aanwerving van locale agen
ten. En dan ben ik me maar gaan aanbieden zonder veel zin want ik deed zeer graag mijn
werk als plaatslager. Ik heb me er goed ingewerkt en heb er uiteindelijk mijn loopbaan
beëindigd. Ik heb er 35 jaar gewerkt, dus een volledige loopbaan, op verschillende posten,
altijd wel op administratie en altijd in de personeelsdienst tot eind 2009.

Y. – Laat ons even teruggaan in de tijd. Vormde je snel een koppel ?
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J. L. – Ja, we hebben elkaar ontmoet in 1971 en we zijn getrouwd in 1972. Dit is nu 43 jaar
geleden.
Y. – Heb je kinderen ?
J. L. – We hebben twee kinderen uit India aangenomen. We zijn ze gaan zoeken in de
krotwijken van Bombay, eerst een meisje van 2,5 jaar en drie jaar later haar broertje.

Y. – Had je nog andere kinderen ?
J. L. – Helaas niet.

Y. – Je sprak me van je zoon… .
J. L. – Hij pleegde zelfmoord, hij maakte een einde aan zijn leven omdat hij leed aan schi
zofrenie. Gedurende 8,5 jaar een echte lijdensweg. (NB : een sterk emotioneel moment).

Y. –Had je meerdere vrienden ?
J. L. – Ja, veel kennissen en veel vrienden langs de kant van mijn vrouw. Ik heb een vriend
met wie ik al op de lagere school zat in 1964.

Y. – En, eens je ziek werd welke plaats namen toen je vrienden in ?
J.L. – De meesten heb ik bewaard. We blijven in contact.

Y. – Minder dan vroeger ?
J. L. – Ik verplaats me ook minder… .

Y. Laat ons terugkeren op uw jeugd : hoe is die verlopen ?
J. L. – Helemaal normaal. Ik hoorde mijn ouders nooit ruzie maken.

Y. – Het leven van toen, beschouwde je dat leven als het « echte leven » en dat, sinds je aan
MS lijdt, niet meer het “echte” ?
J. L. – Neen, helemaal niet. Er is wel een leven van voordien en een van nadien. Ik heb me
aangepast. Toen de professor van het Ersamusziekenhuis, nadat hij me diagnose had
meegedeeld, me gezegd heeft : “Kom terug op raadpleging binnen 6 maanden, je zult dat
wel verteren”. Wat ik gedaan heb ? Ik heb ik me diep bezonnen over wat ik allemaal heb
kunnen meemaken voordien, … wat jonge mensen met de diagnose niet hebben kunnen
meemaken. Uiteindelijk werd bij mij slechts de diagnose gesteld op de leeftijd van onge
veer 50 jaar. Er zijn al jongeren die dat allemaal meemaken op 25 jarige leeftijd. Als ik dan
de vergelijking maak … heb ik een gelukkige jeugd gekend.

Y. – Leven voor je zelf, heeft dat zin voor jou ?
J.L. – Neen, ik leef voor anderen. Wat ik vooral mis is dat ik anderen niet kan helpen.
Ik kan nog wel helpen maar …. niet meer fysiek.

Y. –Uw eigenwaarde ? Heb je nog vertrouwen in jezelf ?
J.L. – Ja !
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Y. – Welke zijn je filosofische en religieuze overtuigingen ?
J.L. – Ik ben katholiek, ik werd gedoopt, heb mijn eerste en plechtige communie gedaan,
we zijn getrouwd voor de kerk

Y. –Ben je gelovig ?
J.L. – Ja, maar niet praktiserend. (N.B. : later uit zijn verhaal werd duidelijk dat J.L. gelooft
in het bestaan van Jezus meer dan in God en dat hij een groot bewonderaar en groot vol
geling was van Jezus en zijn leer.)

Y. –Heb je nog steeds vele vrienden?
J. L. – Ja, ik heb een vriend in het Centrum waarmee ik nog altijd correspondeer, nl. de
heer Luc Lemaire. (N.B. : Y : Ik ken hem wel en heb J. L. geluk gewenst met zijn keuze.)

Y. – Hoe was je verhouding t.o.v. geld en materiële bezittingen ?
J. L. – Ik denk, zoals de meeste mensen : wanneer ik behoefte had aan een fiets, een wagen
kocht ik hem. Neen, geld is zeker geen doel op zich.

Y. – Wat bond je aan het leven ?
J. L. – Mijn familie, mijn kinderen, mijn vrienden. En ik moet zeggen, het is nog altijd zo.

Y. – Had je grote materiële behoeften ?
J.L. – Neen, er zijn mensen die nooit genoeg hebben. Onze zorg ging vooral naar onze
kinderen.

Y. – Waaraan besteedde je hoofdzakelijk je geld ?
J.L. – Aan vrijetijdsbesteding, vakantie, we gaan graag op restaurant. We helpen graag on
ze verwanten, onze kinderen, zelfs sommige familieleden die het moeilijk hebben.
We hadden kunnen rijk zijn, nog met een huis kunnen maar dat alles was van minder be
lang voor ons. Wel vonden, mijn vrouw en ik, het fijn de glimlach van anderen te mogen
ervaren, de anderen te helpen.

Y. Had je vele vrijetijdsbezigheden, en tijd ?
J.L. – Ja. Onze vrijetijdsbezigheden bestonden uit reizen, culturele activiteiten en zwem
men.

Y. – Dus ook sport ! Nam sport een grote plaats in ?
J.L. – Ja. Tijdens de lagere school ging ik veel zwemmen. Ik was lid van een club in Ander
lecht, bij CERIA. Ik speelde ook voetbal en was ook lid in een ping pong club. Andere
sporten die beoefende waren tennis, tafelvoetbal, kaarten en gemeenschapsspelen.

Y. –Je had steeds een goed gevoel van eigenwaarde, een goed zelfvertrouwen ?
J.L. – Ja.
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Y. – Laat ons het nu hebben over je diagnose. Wanneer is die gesteld ?.
J.L. – Ik moet zeggen dat de eerste gangstoornissen zijn opgetreden in 2004 (op mijn 53
jaar). Ik werd me bewust dat ik geen verre afstanden meer kon stappen.
Nadien werd langdurig rechtstaan moeilijk en moest ik mij verplaatsen met de metro en
uiteindelijk met mijn wagen naar het werk.
Ik kon nog moeilijk in mijn tuin werken. Ik moest steeds korte pausen inlassen en gaan
zitten.

En toen, bij de eerste zelfmoordpoging van mijn zoon in 2005, hebben we gedacht dat deze
krachtvermindering te maken had met vermoeidheid, want dat was een zware emotionele
schok. We hebben toen niet verder geïnformeerd tot 2008.

Nadien heb ik een volledige oppuntstelling ondergaan met o.a. MRI en hospitalisatie in
clusief met een lumbale punctie gedurende meerdere dagen.
De diagnose luidde : “U lijdt aan de primair progressieve vorm van MS”.

Vanaf toen ben ik naar half time tewerkstelling overgestapt, gedurende anderhalf jaar.
Ik ging nog enkel ‘s morgens en moest een groep landbouwers begeleiden maar dat was
te vermoeiend. Toen hebben ze me bureelwerk gegeven en vandaar kon ik alles beheren.

Y. – Ah zo ! Dus is alles nog vlot verlopen op het werk, ze hebben je goed geholpen, ze
hebben rekening gehouden met uw handicap?
J.L. – Absoluut. Halftime werken voor medische reden is normaal beperkt tot 6 maanden
maar voor mij maakten ze een uitzondering; ik mocht nog 18 maanden langer werken.
De arbeidsgeneesheer zei me : « U bent bijna op het einde van uw loopbaan; je hoeft nog
slechts enkele maanden te presteren ». Ik dacht te stoppen op 60 maar beëindigde mijn
werk uiteindelijk op 58,5 jaar.

Y. – Had je tijd om je opruststelling voor te bereiden ?
J.L. – Ja, het laatste anderhalf jaar.

Y. –Je had alles voorzien en nagedacht welke beslissingen je ging nemen?
J.L. – Juist. Ja. Na de diagnosestelling had mijn vrouw al gezegd dat het best was om ons
huis te verkopen en een appartement te kopen. Dat had ze goed ingeschat want ik was
daar geen voorstander van. Ik kon nog mijn plan trekken en de trappen op. Neen, zij had
de situatie goed ingeschat.

Y. –Is je rol in de familie niet veranderd sinds je ziekte ?
J.L. – Neen, helemaal niet. Ik hou nog een groep aan het werk. Ze komen me halen met de
wagen.
In Zwitserland is er een labo dat een zeer gevorderd middel gevonden heeft. Het kwam
reeds op de markt en het herstelt de myeline…..
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Y. – Op het vlak van je persoonlijkheid : Wat hield je verbonden met het leven in de
periode van de diagnosestelling ?
J.L. – Ik bleef een optimist.

Y. – Hebben de beperkingen van je zelfredzaamheid je niet te veel gestoord ?
J.L. – Neen, ik heb alles goed overwogen en besloot: er zijn zaken die ik niet meer kan
maar ik ga die compenseren met andere zaken.

Y. – Hoe hield je het vol ?
J.L. – Mijn entourage, mijn echtgenote, mijn broers, we hebben ook kleinkinderen.

Y. – Is de verhouding tot uw vrienden niet veranderd? J.L. – Neen.

Y. –Had je nooit de wens voor mezelf te gaan leven ? J.L. – Neen.

Y. – Had je geen nood aan aanpassingen thuis?.
J.L. – In de badkamer gaan we een badlift « afkalft » plaatsen. En ik ga ook beschikken
over een ortese voor mijn rechter voet, nl. een voetopheffer.

Y. – En wat betreft de vrijetijdsbezigheden?
J.L. – Ik lees, ik gebruik mijn PC één uur per dag. Ik ga op internet, op Skype. Op het werk
was ik niet te moe omdat ik op de computer mocht werken. Ik moest de prijzen van de
groenten, van het vlees nakijken … Indien nodig kon ik een beroep doen op vertalers.

Y. –Je ondervond veel begrip van je familie, en je echtgenote ?
Madame Berodes – Ik had het er moeilijk mee : de ziekte van mijn man, het overlijden van
mijn zoon.
J.L. – Op twee jaar tijd , hebben we de ouders van mijn vrouw en mijn ouders verloren.
Men beschikt wel over onverwachte vaardigheden om je aan op te trekken.
Men gaat diep zoeken in zichzelf om zich je weer op te krikken, om te leven voor anderen.
Want ik leef voor anderen; ik hou van het leven, maar ….

Y. –Je geeft je leven voor anderen !
J.L. – Ja, dat is het ! Een glimlach van mijn echtgenote wanneer ze tevreden is . Als ze een
lekkere maaltijd klaarmaakt, uit ik mijn tevredenheid.

Y. – En het zijn zaken die… .
J.L. – Die voor sommigen kleine, onschuldige zaken lijken….

Y. – Maar dat is van belang .
J. L. (N.B. : J.L. komt terug op het verlies van zijn overleden zoon) – Hij was bij ons gedu
rende 29 jaar. Hij ging altijd naast me zitten en was veel bij ons.
Door zijn ziekte was hij sterk afgezwakt, zeer kwetsbaar geworden. (Stilte).
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Y. – Werd uw zelfzekerheid niet aangetast wanneer je met de ziekte achteruit ging?
J.L. – Neen, ik zei het al, als ik de vergelijking maakte met de jonge mensen die ik Mels
broek ontmoette, …. dat heeft me dat versterkt: ik mag niet klagen.
Ik kan nog veel alleen doen, wanneer ik dan velen zie die afhankelijk zijn van een elektro
nische rolwagen; die de rolstoel zelf met kinbesturing moeten sturen; die voor alles de
hulp van derden moeten inroepen. En die toch nog over de kracht, de moed beschikken
om het leven aan te kunnen ! Want, indien ze dat wensen, kunnen ze hun leven verkorten.
Nu is dat legaal mogelijk … Fysiek beschikken ze over niets meer maar hun hersenen
werken nog zeer goed. En hun glimlach …

Y. – Denk je dat je religieuze overtuiging een ondersteuning betekent ? J.L. – Neen.

Y. – Is het wat anders ?
J.L. – Ja. Ik heb voor mijzelf het volgende uitgeklaard: Ik ga akkoord. In onze lieve Heer
geloven wij, maar wanneer je ziet wat sommigen uitsteken, en zich door alles heen kunnen
werken … dan ga je de zaken relativeren. Ik ben gelovig maar… . Ik geloof meer in Jezus
dan in God. Jezus, Dat is « iemand »….

Y. – Ja, je bent een « Jezuïet » Je bent zoals Christian de Duve – Het is omdat Jezus ons
geleerd heeft hoe we met elkaar moeten leven ? Hoe samen leven met elkaar, werd al eer
der besproken.
J.L. – Laten we daar verder niet over uitweiden, maar… neem bijvoorbeeld wat er zich in
Syrië afspeelt : je hebt geen woning meer, geen verzorging, niets meer. Daaraan te denken
dat helpt me. Ik ben niet alleen.

Y. – Je vindt feitelijk een zekere vreugde ? Een levensvreugde ?
J.L. – Op ieder ogenblik. Dat maakt het de moeite waard om te leven. “A chaque jour suffit
sa peine”

Y. – Wel, ik wil je bedanken. We zouden hier kunnen afsluiten want… .
Madame Berodes – En mag ik jullie nu een glas champagne aanbieden ?

Commentaar :
Je psychologische veerkracht (de mogelijkheid om opnieuw recht te veren, van niet bij de
pakken te blijven zitten ) van Jean Louis is bevredigend. Die van zijn echtgenote evenzeer.
Ze steunt o.a. op het feit dat ze een koppel vormen waar liefde heerst. Liefde voor de an
der, liefde voor de kinderen; maar ook voor de familie en vrienden.
Jean Louis zegt dat hij katholiek is. In zijn jeugdjaren was hij lid van katholieke jeugdver
eniging. Maar tijdens het interview scheidt hij zijn filosofische en religieuze overtuigingen
van zijn bekwaamheid om terug recht te veren. Hij meent dat zijn religieuze overtuiging
geen ondersteuning heeft betekend maar dat het zijn omgeving is, zijn echtgenote, zijn
broers en zijn kleinkinderen die hem die veerkracht hebben bezorgd.

Yvon
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Feestkalender 2015

Zaterdag  25 april    Kippenfestijn – Rotary 

 Zondag 10 mei                   Moederdag - I.M.S.O. 

          Woensdag 03 juni            Algemene vergadering – I.M.S.O. 

 Zaterdag 06 juni    Koud Buffet Vrijwilligers 

 Zondag 14 juni    Vaderdag – I.M.S.O. 

          Zaterdag 22 augustus       Motoren Kapelle o/d Bos 

          Zondag 23 augustus       Fietsen met Eddy Merckx 

 Zondag 30 augustus           Barbecue - I.M.S.O. 

 Zaterdag 05 september           Uitstap patiënten - I.M.S.O. 

 Zaterdag 10 oktober           Mosselfeest - I.M.S.O. 

 Woensdag 11 november          Pannenkoekenbak – VZW steunt  MS  

           Dinsdag 08 december           Kerstfeest - Rotary 

 Maandag 14 december                    Bedeling Kerstmis - I.M.S.O. 

DEZE KALENDER KAN GEWIJZIGD WORDEN.

Opgemaakt 16.10.2014 
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15de KIPPENFESTIJN georganiseerd door Rotary Club Zaventem 
 
Beste vrienden 

Zaterdag 25 april is een belangrijke datum voor Rotary Club Zaventem want dan hou-
den/organiseren wij ons 15de Kippenfestijn, dus noteer deze datum vlug in jullie drukke 
agenda. 
Gezien het grote succes zijn we ook dit jaar doorlopend open van 12.00 tot 21.00 uur.  

Je betaalt voor een lekkere halve kip met frietjes en saus 15,00 euro en 10,00 euro voor de 
kinderportie. Het vervangmenu is een Koninginnepasteitje. 

Met de opbrengst kunnen wij weer heel wat personen en organisaties een beetje gelukkiger 
maken en in de eerste plaats de patiënten van de MS-kliniek te Melsbroek. 

Verder steunen wij : 

 Sportkampen: een organisatie voor jongeren in Steenokkerzeel, 
 Nationale vereniging voor gehandicapten, 
 Cocon/Machelen, 
 De Klink in Diegem: een opvangcentrum voor personen met een handicap, 
 De Zoekmand in Zaventem: een organisatie voor minderbedeelden ism het  OCMW Zaventem, 
 Join2bike/Pellenberg: een organisatie om revalidatie via fietsen te bespoedigen, 
 Woon- en Zorgcentrum/Zaventem: aanpassingen van hun busje werd gesponsord, 
 Een cultuurproject ism Zaventemse organisaties o.a. de gemeentelijke academie, 
 En nog veel meer kleine projecten. 

 
Plaats : M.S.-kliniek, Vanheylenstraat 16 te 1820 Melsbroek, ook parking via Vereeckenstraat. 

Volg ons ook op facebook op https://www.facebook.com/rotaryclubzaventem 
Ik hoop jullie daar talrijk te mogen begroeten en uiteraard zijn familie, vrienden, kennissen, 
zakenrelaties, .. ook hartelijk welkom! 

Vriendelijke groeten.     Marc Muys 
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25 JAAR
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PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel 
 
Wij ontvingen 13  oplossingen waarvan 3 foute; 
Correcte antwoorden werden ingestuurd door :Frieda Clemens, Rita Pans, 
M.-L. Peetermans, Madeleine Petrus, 
William Van Gijsel, Rita Verbeke,Livia  Verschueren  Noëlla Wuytack 
 
Uit de hoed kwam : Noêlla Wuytack. Proficiat. 
 
Sudoku 
 
Er waren 12 correcte  antwoorden :Brigitte Drabbe,Freddy Franckaert, Rita 
Pans,Marie-Louise Peetermans, Madeleine Petrus,Simone Staels,William 
Van Gijsel,Rita Verbeke , Paula Verhelst,Livia Verschueren,Martha Ver-
voort,Noêlla Wuytack. 
 
De winnares heet  Simone Staels: Gefeliciteerd. 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 



IMSO 2014/4                                                      23

Zweedse puzzel N°1
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JANUARI - JANVIER FEBRUARI - FEVRIER 

PETRUS Madeleine DILBEEK SCHNEIDER Emile BRUSSEL
BEULLENS Willy HERENT LEGRAND CARMON TOTH JEMAPPES
LECLERQ Marguerite BRUSSEL DE COSTER RACHEL STEENOKKERZEEL
DE VRIES Jan SCHELLE DENEYER Mathieu BRULY DE PESCHE
VAN WILDERODE Daniel ZAVENTEM FRANCKAERT Freddy ST GILLIS WAAS
VITALE Giovanni HALLE DE GEYTER Eliane RIXENSART
CARDON Jacqueline KRAAINEM BERCKMANS Jeannine MECHELEN
Zr. M.BOONE BRUGGE DE WAEGENEER Magda WELLE
CHITOUR Zouhir ALGER GOOVAERTS Augusta DUFFEL
VANSANTVOORT M. T. WENDUINE SMETS Lieve NIJLEN (Bevel)
MOMMENS Germaine ELEWIJT RITS Rita KAMPENHOUT
CEYSSENS Roger KURINGEN VAN BENEDEN André WILLEBROEK
DEROO Ingrid GEMBLOUX LECLERCQ ENGHIEN
VANHECKE Berlinda ST NIKLAAS HEERWEGH Greta TEMSE
HEYVAERT Luc RESSEGEM MATHIEU Luc HEIST O/D BERG
HORVATH Berlinda TEMSE VANDERSICHEL Christine ASPER
DEGRAEF Carine EDEGEM VERHOEVEN Nadine BEVEREN WAAS
PEETERS Patriek BRUSSEL DE WEERT Ingrid HERENT
KINDERMANS Hilde LANDEN DELANGHE Caroline MARIAKERKE
COOREMAN ELEWIJT RENTEURS Francois DEURNE (Antw)
VANTHOOR Nancy BERLARE VAN WAEYENBERGH Ellly OVERMERE
VAN NIEUWENHOVEN J. LONDERZEEL VAN DEN BRANDE Daniel PUTTE
VERDUYCKT Jocelyne BETEKOM LELIVELD Karin RIJMENAM
PIESSENS LONDERZEEL CLAEYS Nicole GRIMBERGEN

WILLEM Inge ASSEBROEK
DURET Fanny BRUXELLES
DE VOS Pascal KONTICH
POPLEMONT Valerie ANDERLECHT
THIENPONT Nathalie MECHELEN
DE VRIES Koen HERENT
KAMERS An STROMBEEK BEVER
RIBUS Jessy BOORTMEERBEEK

                       

ANNIVERSAIRES VERJAARDAGEN
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MAART - MARS 
LORMANS Marie Josee NEUVILLE EN CONDROZ
VANDECASTEELE R. JETTE
STOCKX Cecile MEISE
HUYGENS André TESSENDERLOO
EYCKMANS Maria BONHEIDEN
MARCQ Gilberte VIVEGNIS
DELMOITIEZ Elke SOIGNIES
VAN ROOSBROECK Jos PUTTE
EL BENNI Hilal BORGERHOUT
HENS Genoveva SCHOTEN
VERVOORT Martha SCHOTEN
RAEMDONCK Gerard WAASMUNSTER
WERELDS A. DENDERHOUTEM
OLBRECHTS Jozef BEIGEM
VERBEKE Rita HOEVENEN
VERBRUGGEN Diane NIEUWPOORT
BOMBEKE Rita SCHELDEWINDEKE
PEETERMANS M L VEERLE LAAKDAL
VAN DAMMarie LINKEBEEK
LUYCKFASSEEL Francine VILVOORDE
LEMMENS ALEX jos HECHTEL EKSEL
VERNIMMEN Marie Christine HAMME
NOENS Gilbert ST NIKLAAS
LAMARQUE Bern SOIGNIES
VANDERFAEILLIE Paul TERVUREN
VERSTRAETEN Dirk BRASSCHAAT
ZEGERS Maria HEIST OP DEN BERG
HERMANS Marleen LOKEREN
MILLAN RUIZ Anna VILVOORDE
SMEKENS Werner WOMMELGEM
VERSCHUEREN Livia DEURNE
VAN DE VONDEL IRA ANTWERPEN (Hoboken)
KALOGEROPOULOS Rosa ANDERLECHT
LESSIR Dominique WOLUWE SAINT LAMBERT
FRIEDRICH Joyce TERVUREN
VAN ASSCHE Maaike HERENT
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Nouvelles du Conseil d’Administration

Le voyage annuel vers le Sud

Depuis de nombreuses années, l’I.M.S.O. organisait un voyage annuel vers le
sud, le plus souvent à la fin de septembre ou au début d’octobre, afin d’éviter les
grosses chaleurs et d’avoir de meilleures conditions pécuniaires. En 2000, ce fut
le président Pol Van Vlasselaer qui organisa ce voyage pour la première fois. En
ce temps là la destination était l’Espagne, le plus souvent, et le voyage se faisait
en bus, ce qui permettait des visites locales. La participation des patients n’était
possible que s’ils étaient accompagnés d’un partenaire qui pouvait les assister
pour les soins éventuels et les déplacements.

À partir de 2000, cette fonction fut reprise par Christel et Brigitte, puis par Brigit
te seule. Le voyage eut alors la Turquie pour destination, parfois l’Espagne, mais
par avion à chaque fois.

Ces dernières années l’organisation du voyage est devenue plus difficile à cause
de l’ « overbooking » des agences de voyage, ce qui fait que sur place il n’y a pas
assez de chambres disponibles. Il y a aussi que le degré de dépendance des
patients participants est devenu progressivement plus lourd, ce qui demande
plus d’efforts des partenaires et des accompagnateurs. À cela est venu s’ajouter
que Brigitte est partie à la pension et qu’elle ne se sent plus capable de prendre la
responsabilité de l’organisation d’un tel voyage.

Pour cette raison, le conseil de gestion de l’I.M.S.O. a décidé de supprimer ce
voyage et de le remplacer par une deuxième excursion d’un jour annuellement.

Le séjour à la mer, à l’hôtel Sandeshoved
Nelly a rapporté que sa fréquentation de l’appartement, en 2014, avait fortement
augmenté par rapport à précédemment. Par rapport à 2013, il y avait 9 w. e. de
plus d’occupation.
À quelques remarques près les utilisateurs se répartissaient de contents à très
contents. À la demande de notre sponsor, le Rotary Club de Zaventhem, Christel
et Nelly vont lui fournir un rapport dans une de leurs prochaines réunions.
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Cannabis à des fins thérapeutiques et SEP

Cette matière a fait l’objet dans la presse de plusieurs mises au point. Les mé
decins de notre Centre ont précisé leur opinion et pris position.

Elle a été formulée le 31.01.2015 sur « A la loupe – Infolettre du website du
Centre National de Melsbroek (CNSEP), www.mscenter.be :

« Nos médecins souhaitent préciser quelques points au sujet des messages
concernant les informations parues dans les médias fin 2014, concernant le
traitement thérapeutique de la SEP par le cannabis.

Avant toute chose, il convient de noter qu’il s’agit uniquement d’une proposi
tion visant à élaborer un Arrêté Royal qui permettrait la vente de cannabis à
des fins thérapeutiques dans les pharmacies. Cela signifie que l’usage légal
n’est pas encore à l’ordre du jour en ce moment. L’élément principal du can
nabis, notamment les cannabinoïdes, serait disponible sous la forme d’un va
porisateur. Dans quelques autres pays, un tel vaporisateur est déjà disponi
ble.

Nous souhaitons préciser que le cannabis ne peut réduire qu’un seul des
nombreux symptômes possibles de la SEP, à savoir la spasticité douloureuse.
Sa place dans le traitement de la spasticité, causée par la SEP, reste à
déterminer.

Selon notre expérience, les autres possibilités de traitement, comme la kinési
thérapie, la médication contre la spasticité et les applications de glace, conti
nueront à garder une place importante dans le traitement de la spasticité.

Les cannabinoïdes sous forme de vaporisateur, ont également des effets se
condaires. En outre, l’éventuelle future disponibilité du produit n’est pas une
raison pour changer la politique concernant le cannabis au sein du CNSEP.

Nous répétons que l’emploi du cannabis a une influence négative sur la santé
en générale et l’évolution de la SEP. Voilà pourquoi les drogues, tel que le
cannabis, restent strictement interdits au CNSEP ».
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Journée mondiale de la MS 2015 

15-01-15

Journée mondiale « MS Day » cette 
année a lieu le mercredi 27 mai et sera 
organisée au Parc Walibi de Wavre. 

Vivre avec la SP implique toutes sortes de 
défis. Dans la perspective de la Journée 

mondiale de MS 2015, nous voulons célébrer de quelles façons les gens 
du monde entier ont levé les barrières provoquées par la SP. 
Nous allons demander aux participants de nous renseigner sur les per-
sonnes, les moyens et les organisations qui ont permis de briser ces bar-
rières et d’améliorer leur qualité de vie. 

Les participants pourront partager un message avec la personne ou l'or-
ganisation qu'ils désirent sur les médias sociaux, par courriel ou par la 
poste. Ensemble, nous allons générer des milliers de messages qui crée-
ront des réseaux de soutien. Le but est de sensibiliser et d’inspirer des 
actions, contre ces obstacles handicapant la vie avec la SP. 

Il y a beaucoup de manières de vous impliquer dans la Journée mondiale 
de la SEP de cette année: 
 vous inscrire à notre bulletin électronique gratuit ou directement 

au site de la Ligue Belge de la Scléose en Plaques : 
http://www.ms-sep.be

 nous suivre sur Twitter,

 communiquer sur Facebook,

 organiser un événement et le diffuser au monde
 utiliser le logo de la Journée Mondiale de la SEP ou d'autres do-

cuments de la campagne sur votre site web, le pare-brise de la 
voiture, votre compte Twitter ou un panneau d'affichage.

IMSO participera également à cette manifestation. 
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Interview de Monsieur Jean Louis BERODES, du 6 février 2015.

Je l’ai rencontré qui marchait dans les couloirs du Centre, au mois de décembre
dernier, alors que j’étais à la clinique pour la distribution des cadeaux de Noël de
l’I.M.S.O. Il me raconta qu’il venait en hospitalisation pour la première fois pour
un séjour de quelques semaines, pour la réadaptation.

Rapidement, un courant de sympathie passa entre nous, si bien qu’après un seul
quart d’heure de conversation, nous nous quittâmes amis. Le temps ne fait rien à
l’affaire. Ce laps de temps, si court fut il, suffit cependant pour que Jean Louis
me confie spontanément ses préoccupations les plus intimes, sur sa maladie et
son vécu familial. Je le laissai s’épancher, tant je ressentais qu’il en éprouvait
l’impérieux besoin et proposai qu’il s’exprime dans une interview qui paraîtrait
dans la revue de l’IMSO.Il accepta avec enthousiasme. Elle eu lieu chez lui, à
Koekelberg, en présence de son épouse.

Yvon – Parlons d’abord de ton éducation, de ton milieu familial.
J. L. – Mon papa était agent de police et ma maman était coiffeuse. Nous sommes
partis au Congo belge (NDLR : J. L. avait 6 ans) pendant trois ans, de 1957 à
1960. Puis j’ai continué mes études primaires, puis j’ai fait des études moyennes
et on m’a dirigé vers l’enseignement technique. J’étais plutôt « pratique », j’avais
envie d’un métier manuel. Là, j’ai terminé les études, en 1968. Alors, suite à ça,
j’ai commencé à apprendre le métier de carrossier chez Opel Mabille, chaussée
de Gand, la même année où j’étais apprenti. J’ai fait mon service militaire en
1969. En 1970, j’ai repris la carrosserie et je suis devenu ouvrier tôlier à partir des
années 70. Puis, en 1974, je suis entré à la Communauté Européenne comme
huissier messager, avec le statut d’agent local. Ensuite, j’ai commencé à suivre à
nouveau des cours pour me perfectionner et j’ai passé un examen. J’ai été nom
mé fonctionnaire et puis, suite à cela, j’ai continué à gravir les échelons.

Y. – Cela n’avait plus rien à voir avec la mécanique ! Qu’est ce qui t’a fait chan
ger de métier ?
J. L. – À cause du premier choc pétrolier, en 1973, mon papa m’avait dit :
« Écoute, ça va très mal dans les garages… ». Comme il travaillait dans le quar
tier des institutions européennes, il avait entendu dire qu’on recrutait des agents
locaux et alors je suis allé, sans entrain parce que j’aimais bien mon métier de
carrosserie. Je me suis accroché et, finalement, j’ai terminé ma carrière là. J’ai
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travaillé 35 ans à la Commission, une carrière complète, quoi. J’ai fait plusieurs
postes, toujours dans l’administration, toujours dans les ressources humaines,
jusqu’à fin 2009.

Y. – Revenons en arrière : vous avez été rapidement en couple ?
J. L. – Oui, déjà à la Communauté Européenne. On s’est connu en 1971 et on s’est
marié en 1972. Ça fait maintenant 43 ans.

Y. – Vous avez eu des enfants ? On a adopté deux enfants , provenant de l’Inde.
On a été les trouver dans les bidonvilles de Bombay. La fille est venue chez nous
à deux ans et demi et son petit frère trois ans après.

Y. – Vous avez encore eu d’autres enfants ?
J. L. – Malheureusement non.

Y. – Tu m’avais dit que ton fils… .
J. L. – Il s’est suicidé, il a mis fin à ses jours parce qu’il souffrait de schizophrénie.
Pendant huit ans et demi, on a galéré. (NDLR : Grand moment d’émotion)

Y. –Tu avais beaucoup d’amis ?
J. L. – Oui, beaucoup de connaissances et beaucoup d’amis et mon épouse aussi.
J’ai un ami de longue date, avec qui j’ai été à l’école primaire en 1964.

Y. – Et, une fois atteint de SEP, quelle était ta place auprès de tes amis ?
J.L. – J’ai gardé la plupart. On reste en contact.

Y. – Moins qu’avant ?
J. L. – Je me déplace moins qu’avant… .

Y. Reprenons la période de ton enfance : comment s’est elle passée ?
J. L. – Tout à fait normalement. Moi, je n’ai jamais entendu mes parents se dispu
ter.

Y. – Cette vie que tu avais à ce moment là, est ce que tu considérais que c’était la
« vraie vie » et que maintenant que tu as la SEP, ce n’est plus la « vraie vie » ?
J. L. – Non, ça pas. Bon, il y a eu un avant et il y a un après. Je veux dire que je
me suis adapté. Quand le professeur d’Érasme m’a dit, après m’avoir donné mon
diagnostic : « Revenez dans 6 mois », vous digérez cela. Ce que j’ai fait. J’ai fait
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une réflexion sur moi même. Je pense surtout à ce que j’ai eu et que des plus
jeunes n’ont pas l’occasion d’avoir. Finalement, je l’ai eue à peu près à cinquante
ans, la SEP. Il y a des jeunes de 25 ans qui l’ont. Là, si je fais la comparaison… et
j’ai eu une jeunesse très heureuse.

Y. – Vivre pour soi même avait il du sens à tes yeux ?
J.L. – Non, moi je vis pour les autres. Ce qui me manque aussi énormément, c’est
que je ne peux plus aider les autres. Je peux aider, mais…plus physiquement.

Y. –Ton niveau d’estime de toi même ? Bonne confiance en toi ?
J.L. – Oui !

Y. – Quelles sont tes convictions philosophiques et religieuses ?
J.L. – Moi, je suis catholique, j’ai été baptisé, j’ai fait mes communions, on s’est
marié à l’église.

Y. –Tu es croyant ?
J.L. – Oui, mais non pratiquant. (NDLR : il est ressorti plus tard des propos de J.
L. qu’il croyait en Jésus plus qu’en Dieu et qu’il était surtout grand admirateur et
grand disciple de Jésus et de son enseignement.)

Y. –Tu as toujours eu beaucoup d’amis ?
J. L. – Oui, j’en ai un au Centre, avec lequel je suis toujours en correspondance :
c’est monsieur Luc Lemaire. (NDLR : je le connais très bien et j’ai félicité J. L.
pour son choix.)

Y. – Quel était ton rapport à l’argent et aux biens matériels ?
J. L. – Je dirais : comme la plupart des gens : si j’avais besoin d’un vélo, d’une
voiture je me l’achetais. L’argent n’était sûrement pas un but, non.

Y. – Qu’est ce qui t’attachait à la vie, fondamentalement ?
J. L. – La famille, les enfants, les amis. Et c’est encore le cas actuellement, je dois
dire.

Y. – Est ce que tu avais de grands besoins matériels ?
J.L. – Non, il y a des gens qui n’en ont jamais assez. Non, nous, notre but, c’était
les enfants.
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Y. – À quoi utilisais tu ton argent principalement ?
J.L. – Pour les loisirs, les vacances, nous aimons bien aller au restaurant. On aime
bien aider nos proches, nos enfants, même certaines personnes de la famille qui
sont en difficulté. On aurait pu être plus riche, peut être même avoir une maison
en plus, mais tout ça nous importait peu. C’était surtout voir le sourire des
autres, pouvoir aider. Mon épouse, c’est pareil.
Y. Tu avais beaucoup de possibilités de loisirs, de temps ?

J.L. – Oui. Donc, nos loisirs se passaient en voyages, activités culturelles, piscine.

Y. – Donc, du sport ! Le sport prenait une grande place ?
J.L. – Oui. Quand j’étais à l’école primaire, je faisais beaucoup de natation. J’étais
dans un club à Anderlecht, au CERIA. J’ai fait un peu de football, j’étais dans un
club de ping pong. Je jouais un peu au tennis, au football de table, aux cartes,
aux jeux de sociétés.

Y. –Tu as toujours eu une bonne estime de toi même, une bonne confiance en
toi ? J.L. – Oui.

Y. – Parlons de la période autour de ton diagnostic. Quand ta maladie a t elle
commencé ?
J.L. – Je dois dire, au niveau de la marche, les premiers symptômes ont commen
cé en 2004 (à 53 ans). Je me suis rendu compte que je ne savais plus faire de si
longs trajets. Après, c’était le problème de la station debout. Aller en métro par
exemple. Après, j’ai repris ma voiture pour aller travailler. Puis, on s’est rendu
compte que j’avais difficile à faire le jardin, je devais faire des pauses, m’asseoir.
Et quand notre fils a fait sa première tentative de suicide, en 2005, on a cru que
c’était un peu ça qui apportait un excès de fatigue, que ça m’avait donné un choc.
Et alors, on n’a rien fait jusqu’en 2008. Après, j’ai passé tous les examens, une
IRM et suite à ça j’ai été hospitalisé pendant plusieurs jours. Ils ont fait une
ponction lombaire, etc. et là il a dit : « Vous avez une sclérose en plaques pri
maire progressive ». Là, j’ai commencé à travailler à mi temps, pendant un an et
demi. J’allais le matin et je devais m’occuper de groupes d’agriculteur. C’était
assez fatigant. On m’a remis dans un bureau et je gérais tout sur ordinateur.

Y. – Ah oui ! Donc, ça s’est assez bien passé sur le plan professionnel, on s’est
bien occupé de toi, on a tenu compte de ce qui t’arrivait.
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J.L. – Absolument. Le travail à mi temps pour raison médicale est limité à six
mois, ils ont fait une exception, j’ai pu le faire pendant 18 mois. Le médecin du
travail m’a dit : « Vous êtes presqu’ en fin de carrière à quelques mois près… ». Je
pensais arrêter à 60 ans, j’ai arrêté à 58 ans et demi. Je l’ai bien pris.

Y. – Tu as pu te préparer à la pension ?
J.L. – Je me suis préparé pendant un an et demi.

Y. –Tu as anticipé : après, qu’est ce que je vais faire ?
J.L. – Exactement. Oui, et ce qu’il y a aussi, c’est que mon épouse m’a dit, dès que
le diagnostic a été connu : « On va vendre la maison. On va acheter un apparte
ment ». Elle a très bien fait. Parce que moi je n’étais pas enclin à le faire. Je me
débrouillais, je pouvais encore monter les escaliers. Non, elle a bien fait.

Y. –Ta place dans la famille n’a pas changé avec la maladie ?
J.L. – Non, pas du tout. On garde un groupe, au travail. On propose de venir me
chercher en voiture. Il y a en Suisse un labo qui a trouvé quelque chose de très
avancé. On l’a mis sur le marché. C’est un médicament qui recrée la myéline… .

Y. – Au niveau de l’identité et de la personnalité : qu’est ce qui te maintenait
attaché à la vie en cette période de diagnostic ?
J.L. – Je suis resté optimiste.

Y. – Les pertes fonctionnelles ne t’ont pas trop perturbé ?
J.L. – Non, j’ai pesé le pour et le contre, j’ai dit : il y a des choses que je ne pourrai
plus faire. Je vais essayer de compenser par d’autres choses.

Y. – Qu’est ce qui t’a aidé à rebondir ?
J.L. – Mon entourage, mon épouse, mes frères, nous avons des petits enfants .

Y. – Vos amis n’ont pas changé d’attitude envers toi ?
J.L. – Non.

Y. –Tu n’as jamais eu l’attitude de dire : maintenant, je vais vivre pour moi ?
J.L. – Non.

Y. – Du point de vue des adaptations du domicile, tu n’en as jamais eu besoin ?
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J.L. – Dans la salle de bains on va mettre un « aqualift » électrique. Je vais avoir
une orthèse pour mon pied droit, un releveur du pied.

Y. – Au niveau des loisirs ?
J.L. – Je lis, je vais sur mon PC, une heure par jour. Je vais sur internet. J’ai skype.
Au point de vue travail, je n’étais pas trop fatigué parce que je pouvais travailler
sur ordinateur. Je m’occupais du prix des légumes, de la viande… . S’il fallait, je
prenais des interprètes.

Y. –Tu as rencontré de la compréhension dans la famille, dans ton couple ?
Madame Berodes – J’ai eu du mal : la maladie de mon mari, la mort de mon fils.
J.L. – Sur deux ans de temps, on a perdu les parents de ma femme et mes pa
rents. On a des ressources qu’on ne soupçonne pas. On va chercher dans ses
entrailles, pour continuer à rebondir, à vivre pour les autres. Parce que, moi, je
vis pour les autres. J’aime bien ma vie, mais… .

Y. –Tu donnes ta vie !
J.L. – Oui, c’est ça ! Un sourire de mon épouse quand elle est contente. Quand
elle fait un bon petit repas, je le lui dis.

Y. – Ce sont ces choses qui sont… .
J.L. – Qui paraissent anodines pour certains mais… .

Y. – mais c’est très important là… .
J. L. (NDLR : Ici, J.L. revient sur son fils mort) – On l’a eu pendant 29 ans. Il était
toujours à côté de moi. Il était souvent chez nous. De par sa maladie, il était fort
affaibli, très vulnérable et … excusez moi… (Silence).

Y. – L’estime de toi n’a pas changé du fait que tu es diminué physiquement ?
J.L. – Non, je dis, par rapport aux jeunes et aux gens que j’ai vu (à Melsbroek),
cela m’a encore renforcé : je ne peux pas me plaindre. Moi je peux encore faire
des choses. Tandis qu’il y en a qui sont là dans leur fauteuil roulant électrique,
qui commandent tout avec leur menton, qui sont dépendants pour tout, absolu
ment tout,et qui ont encore cette force de vouloir vivre ! Parce qu’ils peuvent
demander, quand ils veulent, d’abréger leur vie. C’est dans la loi maintenant,
donc… . Physiquement, ils n’ont plus rien, mais le cerveau fonctionne très bien.
Et ce sourire… .
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Y. – Est ce que tu penses que tes convictions religieuses, croyances sont un
soutien ? J.L. – Non.

Y. – C’est quelque chose d’à côté ?
J.L. – Oui. J’ai fait la part des choses en me disant : je suis d’accord, le Bon Dieu
on y croit et tout ça, mais quand on voit ce qu’il y en a qui font et qui passent à
travers tout… alors je relativise. Je suis très croyant mais… . Moi je crois plus en
Jésus qu’en Dieu. Jésus, c’est quelqu’un… .

Y. – Oui, tu es « Jésuiste » tu es comme Christian DeDuve – c’est parce que
Jésus a expliqué comment on devait vivre ensemble ? Le vivre ensemble, on en
parlait déjà !
J.L. – On ne parle plus de cela maintenant, mais… imaginons que je suis en
Syrie : je n’ai plus de maison, je n’ai plus de soins, je n’ai plus rien. Cela m’aide
psychologiquement. Il n’y a pas que moi.

Y. – Vous trouvez, dans le fond, une certaine joie ? Une joie de vivre ?
J.L. – De vivre chaque moment. Cela vaut la peine d’être vécu. A chaque jour
suffit sa peine.

Y. – Eh bien, je te remercie. On va peut être clôturer là parce qu’on pourrait… .
Madame Berodes – Maintenant, je vous mets un petit verre de champagne ?

Commentaires :
La résilience (le fait d’avoir bien rebondi) de Jean Louis est à un bon niveau.
Celle de son épouse également. Elle se fonde, entre autre, sur le fait frappant
qu’ils forment un couple où l’amour règne en roi. L’amour l’un pour l’autre,
l’amour pour leurs enfants ; aussi pour toute la famille et les amis.
Jean Louis se dit catholique. Jeune, il est allé dans un mouvement de jeunesse
catholique. Mais, au moment de l’interview, il semblait, dans certains de ses
propos, plus humaniste que religieux.
Il sépare ses convictions philosophiques et religieuses de sa capacité de
résilience. Elles ne jouent pas, dit il.
Entre nous,une amitié est née.

Yvon
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Hi everyone, 
  
 

I’m Cenkal. I’m not good at talking about 
myself and you can see that my English 
isn’t good but I’ll try. I came from Istan-
bul, Turkey.  Some of you already 
know I’ve been working as a volun-
teer in MS Center. By the way, I 
know very difficult to pronounce my 
name for you. You can call me as 
you wish.   
 
                            
 
 

  If you let me I want to introduce my city a bit.  
Istanbul is very important place in 
the world. The city is spread over 
an area of  7.500 km2  150 km long 
and 50 km wide. Istanbul became 
the biggest and the most crowded 
city of Europe. Because, it’s loca-
tion between Asia and Europe, 
the city always had a great geo-
political importance.  

 
The city population is 15 mil-

lions. Around 2 millions  tourists visit Istanbul every 
year. They are see the historical and natural beauties of the city. The 

city has a lots of historical mosque, church and museums of Turkey.  
 
Maybe one day you'll also visit this beautiful city and if you visit, you 

should absolutely see Dolmabahçe Palace Museum, Grand Bazaar, Topkap  
Palace, Galata Tower, Leandros Tower, Hagia Sofia, Blue Mosque, Taksim 
Square, Çaml ca Hill and Prince Islands… 

 
Last year I graduated Econometrics from Karadeniz Technical University.  
I want to make master degree next year. By the way, Econometrics is the ap-
plication of mathematics, statistical methods, and computer science, to eco-
nomic data and is described as the branch of economics that aims to give 
empirical content to economic relations.  
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While studying at university, I heard about   
Youth Exchange and Voluntary Service 
from a friend of mine. 
The European Voluntary Service (EVS) is 
a program of  the European Union that 
has the aim to achieve cultural exchange 
between different countries due to young 
people that are working and living in dif-
ferent projects.  

 
For example are dealing with the envi-
ronment, with patient people, with children or with 
art projects etc. The European Voluntary Service (EVS) by 
means of it helps to develop solidarity, mutual understanding , patience and 
tolerance among young people, thus contributing to strengthening social co-
hesion in the European Union and to promoting young people’s active citi-
zenship. Then I’ve decided this program is suitable to me. 

 
After a difficult process, I came to Belgium on the 

8th of January. I’ve been here for almost three 
weeks. Since my first day until today in Belgium 
I learned so much and I’ll continue to learn. I’m 
so happy for to be with you. People are so nice, 
helpful, friendly, behaving polite.   

 
Me and my colleague Sarah, we are both 

working in cybercafé and cafeteria. Basically our 
work contains of two important parts; to provide 
help at the use of the computer in the cybercafé 
and to work at some evenings of the week in the 
cafeteria to serve drinks.  

 
I’m helping patients to surf on internet, play-

ing rummikub, reading news which they want and 
writing e-mail to their friends or parents and I’m also taking a time table about 
patient’s using computer time for statistics. 

 
I have only one problem. It is language problem. I have to improve my 

English skills and learn to Dutch. I’ll handle it. I just need more time. My lan-
guage course will begin next week. So I'm very excited. 

 
Greetings,                         
 
Cenkal KARAKAYA 
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Discours pour le départ de Guy Ganty (fin 2014) 

Très cher Guy, 

Voici venir le temps de soixante-cinq ans,  
Âge où dame Calmant n’était qu’à demi-vie ; 
Nous te souhaitons tous de vivre encore autant. 

Attelé à la tâche et allant de l’avant 
Tu as tenu le cap, si bien que l’on t’envie.
En outre des bons soins prodigués au patient, 
Pour lui, en même temps, tu étais toute ouïe, 
Sachant si bien qu’en plus de la logopédie, 
C’était son âme aussi – qui était en charpie -  
Qu’il fallait consoler en portant son tourment. 
Il suffisait parfois de quelque facétie, 
De la vertu d’un mot, trouvaille de génie 
Ou bien simple bon mot, ou simple drôlerie 
Pour que renaisse au coin de lèvres un sourire, 
Que resurgisse au fond de gorges un franc rire.

Tous les moyens sont bons aux médecins de l’âme. * 

Dans les couloirs du Centre où elle résonna,
Les murs rendront longtemps l’écho de ta gouaille. 
On y remarquera une sorte d’aura, 
Un semblant de présence, un air d’apparition, 
Un faux air de fantôme, un genre de vision 
Appliquant avec art cette sorte d’onguent 
Dont tu as le secret, dans l’âme des patients. 

Ne crois pas pour autant que l’on n’y perdrait pas 
Si en chair et en os on ne vît plus ta tronche : 
Elle nous manquerait ! L’on ne sait trop pourquoi : 
À cause du sourire ?à cause de la voix ? – 
Deux arguments massues s’il en est, quand on songe - ; 
C’est difficile à dire et l’on ne le dit pas 
Car ce n’est pas possible et que l’on ne peut pas 
Nommer tes qualités tant elles sont à rallonges. 

Nous te souhaitons, Guy, une bonne pension. 

       Y.L. 
(*) Cet alexandrin est tiré de la chanson La fessée, de Georges Brassens. 
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Calendrier  2015       

Samedi 25 avril   Souper poulet – Rotary 

Dimanche 10 mai   Fête des Mères - IMSO  

Mercredi 03 juin  Assemblée générale - I.M.S.O. 

Samedi 06 juin   Buffet Froid Bénévoles - I.M.S.O. 

Dimanche 14 juin  Fête des Pères - I.M.S.O. 

Samedi 22 août   Motto riders – Kappelle o/d Bos 

Dimanche 23 août   Faire du vélo avec Eddy Merckx 

Dimanche 30 août  Barbecue - I.M.S.O 

Samedi 05 septembre  Excursion Patients - I.M.S.O. 

Samedi 10 octobre  Fête aux moules - I.M.S.O. 

Mercredi 11 novembre Journée des crêpes – vzw steunt MS 

Mardi 08 décembre  Fête de Noël - Rotary 

Lundi 14 décembre  Distribution fruits de Noël - I.M.S.O. 
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Puzzle Fr. N°1 
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Sudoku 1 
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Résultat du puzzle 6       Uitslag van puzzel 6 

                                                            

Résultat du Sudoku 6 -  Uitslag Sudoku 6 
 

                                                  
 
Résultat du sudoku 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau, Monsieur Luc Lemaire, Monsieur Jean-Marc Vande Kerckhove et Mon-
sieur Bernard Lonez. 
 
Madame Michèle Béduneau a gagné la récompense de 30 €. 

Résultat puzzle  
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle Bé-
duneau, Madame Valérie Poplemont, Madame Arlette Gelin, Madame Marie-Joséee 
Piquet, Monsieur Luc Lemaire, Monsieur Bernard Lonez et Monsieur Jean-Marc Van-
dekerckhove. 
 
Monsieur Jean-Marc Vandekerckhove a gagné la récompense de 30 €. 
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