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naar winkeltjes om de nodige 

geschenkjes en aandenken te 

kopen voor de familie en vrien-

den.We moesten toch zeker wel 

laten zien dat we in Roquetas 

geweest waren. 

     De ene een T-shirt ,andere 

kettingskes en weer anderen 

botten !!. Zo ieder wat wils en 

vermits we in de geburen waren 

van de “Coconut “ nog vlug een 

apiritiefje en terug naar  huis. O O 

terug naar het hotel. 

     Het was ondertussen al  twee 

uur voorbij vooraleer  we het 

restaurant binnen gingen  en zo 

was na het eten de namiddag al 

goed voorbij. 

    Dan maar een siesta onder de 

palmbomen  en afwisselend 

zwemmen en zonnen. 

    Na een opfrisbeurt aan tafel en 

de avond werd afgesloten met een 

show van flamencodanseressen. 

Een mooie avond waarin Maaike de 

hoofdrol speelde want zij  

kreeg achteraf de gelegenheid  om 

zich te laten fotograferen tussen de 

danseressen en begeleidingsgroep-

je. En fier dat zij was.  

     En zo werd het al Dinsdag  en 

onder een blauwe hemel werd de 

dag ingezet.Vandaag vertrok reeds 

het groepje ,dat voor ons al aange-

komen was en zij moesten  er 

reeds vroeg uit hun bedje om hun 

terugreis aan te vatten. 

     Vier van de thuisblijvers !! 

gingen op safary ,weer anderen 

gingen weer eens op stap om de 

winkeltjes af te schuimen voor 

aankoop van nog maar souvenirs 

en/of  gadgets . 

     De namiddag werd verder gezet 

met zonnebaden-zwembeurten en 

/of wandelen. 

Tijdens het avondeten gebeurde er 

een spijtig voorval: marleen kreeg 

een aanval van epilipsie en werd 

overgebracht naar een zieken-

huis.De stemming zakte naar 

beneden want hoogstwaarschijnlijk 

kon zij met ons niet mee terug. 
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OVERZICHT 

 
 

Goede vrienden die reeds jaren naar het NMSC kwamen hebben ons ver-

laten. We zullen ze blijven gedenken. 

 

André vertelt uit zijn guitige jeugdjaren over “Het Volkske”. 

 

Mw. Joëlle Doutreligne doet haar levensverhaal in ons interview en via 

Rotary Club Zaventem vernemen we dat zeilen vanuit Nieuwpoort ook 

voor Personen met MS mogelijk is. 

We vernemen eveneens dat je ook in een rolstoel op safari kunt vetrek-

ken. 

 

Een andere vzw leert ons hoe voordelig een (duo)legaat kan zijn voor de 

nabestaanden en voor een organisatie als IMSO met een bijzonder goed 

doel. 
     
                                                                            A.W. 
__________________________________________________________ 
 
 

SOMMAIRE 
 

Si votre nom ne figure pas sur la liste des anniversaires, vous trouverez 
sous la dite liste, une notice expliquant la marche à suivre pour y remé-
dier.  
 
Cette fois-ci, c’est notre chère Joëlle Doutreligne qui, bien que ma de-
mande lui fut adressée à brûle-pourpoint, a quand-même, gentiment, ac-
cepté d’être sur la sellette pour une interview. 
 
Une intéressante proposition de navigation à la voile à partir de 
Nieuwpoort  nous est soumise. 
 
André a rédigé un texte amusant au sujet d’une péripétie du temps où il 
faisait partie d’un mouvement de jeunesse. 
 

Y.L. 
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Mevrouw Jo CAUWEL 

Geboren te Aalst op 9 juni 1951 

Overleden te Aalst op 17 maart 2015 

 

De Heer Fabian DE SUTTER 

Geboren te Sint-Amandsberg op 22 juni 1966 

Overleden te Schoonaarde op 23 maart 2015 

 

Mevrouw Anita WALRAEVENS 

Geboren te Kraainem op 05 februari 1943 

Overleden te Leuven op 30 maart 2015 

 

Mevrouw Marijs DELLAERT 

Geboren te Antwerpen  op 22 november 1948 

Overleden te Antwerpen op 11 april 2015 

 

De Heer Hilal EL BENNI 

Geboren te Saïda, Libanon op 17.03.1943       

Overleden te Antwerpen op 13 april 2015 

 

Mevrouw Brigitte WYSMANTEL 

Geboren te Reet  op 14 februari 1962 

Overleden te Terhagen op 02 mei 2015 

  

De Heer Michel FAES 

Geboren te Leuven op 30 juni 1959 

Overleden te Ruisbroek op 11 mei 2015 

 

 De Heer Jef MARIËN 

Geboren te Itegem op 30 januari 1953 

Overleden te Melsbroek op 22 mei 2015 

 

 

  Overleden     Nous ont quittés 
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HET VOLKSKE 

 

Vroeger ben ik nog jeugdleider geweest bij het C.Z. (het Christelijk Zie-

kenfonds dus). Daar heb ik "Het Volkske" ontmoet. Waarom hij zo heet-

te, kon ik dadelijk zien, want hij droeg een petje waarop in grote letters 

stond: "Het Volk". Dat hoofddeksel had hij gekregen omdat hij officieel 

verkoper was van de "Ronde van Frankrijk"editie van de krant "Het Volk".  

 

Elke dag tijdens de "Ronde", zo'n paar uur na de rit, deed hij zelf zijn 

ronde. Met een scheidsrechtersfluitje maakte hij zijn komst kenbaar aan 

zijn klanten, die hij voor 2 fr. een blaadje verkocht met alle rituitslagen en 

rangschikkingen van die dag. Hij zal daar wel een aardige stuiver aan 

verdiend hebben, want elk jaar opnieuw kreeg hij het baantje omdat hij 

een gigantisch verkoopcijfer had. Hij had namelijk een grote bek. Het 

was eigenlijk meer mond dan ventje.  

 

Zijn naam was eigenlijk Jas, maar de hele groep 13-jarigen kende alleen 

zijn pseudoniem. Als de kampleider kwam vragen naar Jas Claes, dan 

was er geen mens die er ooit van gehoord had en er werd steeds een 

ander kamp of een andere groep gesuggereerd. Had de brave man maar 

naar "Het Volkske" geïnformeerd, dan had hij geen 5 dagen moeten 

rondzeulen met enkele brieven van diens ouders.  

 

Op een dag waren we met z'n allen het bos ingedoken. Het weer was 

schitterend en de schaduw van de bomen koel. We trokken naar het die-

renpark, waar everzwijnen en herten achter een hoge omheining liepen.  

 

Om 4 uur begonnen we onze boterhammen te verorberen. Blijkbaar be-

schouwden sommigen dit als het sein om zoveel mogelijk brood over de 

schutting te kieperen. Aan de overzijde was er enkele minuten later niets 

anders meer dan geknor te horen van de everzwijnen die met hun hele 

kroost door het voedsel aangetrokken werden.  

 

Een beer vergat zelfs zijn echtelijke plichten, tot groot gebrul van de 

zeug, die vond dat er prioriteiten waren. Gefascineerd zaten we met z'n 

allen naar het levendige schouwspel te kijken. Plots kwamen twee jon-

gens me zeggen dat "Het Volkske" met een stok in een holte zat te peu-

teren.  
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Streng vermaande ik hem en gebood hem bij de anderen te gaan zit-

ten. Tegen zijn zin gehoorzaamde hij. 

 

Met klopsignalen tegen de omheining probeerden de jongens de aan-

dacht van de varkens op zich te vestigen. Verslonden in deze bezigheid 

hadden we niet gemerkt dat je-weet-wel-wie er stiekem tussenuit gekne-

pen was. Achter m'n rug voelde ik als het ware dat er iets niet pluis was. 

 

Voor de laatste maal zag ik hem in de aarde porren. Ik wilde nog roepen, 

maar het was al te laat. Hij gaf een gil, vloog loodrecht omhoog de lucht 

in, demarreerde ter plaatse en schoot de beboste bergflank op als een 

afgevuurde Patriot-raket. Linford Christie kan de honderd meter vlak niet 

zo vlug afhaspelen als hij toen de honderd meter bergop.  

 

Verbaasd holde ik hem na met het hele zootje achter me aan. Intussen 

was hij boven op het bospad kermend ineengezakt. Ik trok zijn trui uit en 

heel wolken wespen zwermden weg. Tot in zijn laarsjes zaten er exem-

plaren boze insecten. Met z'n allen droegen we hem naar de dokter. Die 

was gelukkig thuis en we trokken terug naar het kamp. 

 

Na drie uur strompelde hij weer de eetzaal binnen. Bij de anderen was 

hij duidelijk de held van de dag en van overal werd hij met vragen be-

stormd. Nu bleek dat ze hem eerst de kleren van het lijf hadden ge-

stroopt en één voor één de angels uit zijn rug en achterste hadden ge-

trokken.  

Daarna hadden ze hem ingesmeerd met één of andere vloeistof. Drie 

dagen lang heeft hij niet fatsoenlijk kunnen zitten, staan of liggen. Bij het 

woord "stok" kromp hij ineen van schrik. 

 

Aan het einde van het kamp voelde hij zich al heel wat beter en kwam 

zelfs zijn "business"-instinct weer boven.  

"Wat een geluk", zei hij "dat de Ronde van Frankrijk al voorbij is, want 

anders had ik niet eens op mijn fiets kunnen zitten." 
 
 
 
André Werelds 
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Welkom aan boord van Zachte Kracht vzw 

Dankzij Mevrouw Anita Pintelon, lid van de Rotary Club Zaventem,  had-

den we onlangs de gelegenheid kennis te maken met dit initiatief waarbij 

bijzondere jongeren die 

het slachtoffer geworden 

zijn van een problemati-

sche opvoedingssituatie 

nieuwe perspectieven en 

ervaringen worden aan-

gereikt. Dit initiatief 

wordt ondersteund door 

de Rotary Club en is 

mogelijk gemaakt dank-

zij de medewerking van 

onbezoldigde vrijwil-

ligers die hun passie voor de zeilsport bundelen met een sociale missie. 

De vzw heeft momenteel 4 zeilboten (2 Beneteau's First 7.5, 1 Jeanneau JOD 

35 en 1 Laser 16) in eigendom, waarmee op aanvraag van een Instelling of 

organisatie, zeiltochten worden georganiseerd.  

De boten van Zachtekracht bevinden in de jachthaven van Nieuwpoort en 

van daaruit verkennen ze de kustlijn. 

Zachte Kracht vzw zeilt met jongeren tussen 12 en 21 jaar. 

Mevrouw Anita Pintelon meldde ons dat deze opportuniteit ook kan uitge-

breid worden voor MS patiënten.  We denken dat dit initiatief een aantal 

vooral jongere MS patiënten kan interesseren. 

Gezien het sportief karakter van het zeilen is 

het nodig dat iedere MS patiënt een medisch 

getuigschrift van geschiktheid kan voorleggen 

en vergezeld wordt door een begeleider.  

Geïnteresseerden kunnen zich bekend maken 

bij IMSO op ons e-mail adres :{ HYPERLINK 

"mailto:%20info@imso.be" }. 

mailto:%20info@imso.be
mailto:%20info@imso.be
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De redactie 

Interview met Mevrouw Joëlle Doutreligne 
 

 

Periode vóór de ziekte 

 

Y. – Zo Joëlle zoals ik je reeds meedeelde wordt dit interview afgenomen en gepubli-

ceerd in het IMSO tijdschrift.   J. – Natuurlijk ga ik daar mee akkoord. 

 

Y. – In het tijdschrift met de naam draagt “Uit en Thuis”. Ben je lid van IMSO ? J. – Ja. 

 

Y. –  Het doel van dit interview is om na te gaan welke middelen je hebt aangewend  

om je aan de ziekte aan te passen. 

J.- (vol levenskracht) – Men mag zich niet laten gaan. 

 

Y. (aansporend tot matigheid) – Het interview bestaat uit een vast schema van vra-

gen. In de plaats van een volledig vrij gesprek waarbij je alles vertelt wat in je hoofd 

schiet zal ik je een reeks van vragen stellen waarbij een vaste lijn gevolgd wordt. In 

dit interview komt eerst de periode van je jeugdjaren aan bod, het milieu waarin je 

leefde, of  wie je ouders waren e.a. Vervolgens de beginperiode van uw ziekte en ten-

slotte de huidige periode. 

 

Y. - Wanneer werd je geboren ?  J. – In 1952.  

 

Y.- Hoe verliep uw onderwijs ? J.- Ik was geen goede leerling. 

 

Y.- Waar werd je geboren ? J.- Te Roubaix. 

 

Y.- Je bent dus een Chti ! (N.B. Zo noemt men de inwoners van Noord Frankrijk). 

J.- Daarom juist beschik ik over een positieve ingesteldheid, als Chti laat ik me niet 

gaan.  

 

Y.- Inderdaad, er is een film “Bienvenue chez les Chtis”. 

J.- Inwoners uit Noord-Frankrijk, zijn allemaal natuurkrachten. 

Y.- Ja, dat merk je in die film … 

J.- Ja, we hebben een sympathieke instelling : als iemand hulp nodig heeft, staan we 

er klaar voor. Ik ben zo ingesteld zonder dat ik hierbij nadenk dat ik patiënt ben 

(N.B. mijn ziekte is geen excuus waarom ik een ander niet zou helpen). 

 

Y.- Wat deed je dan als schoolopleiding ? 

J.- Ik volgde niet veel onderwijs. Enkel lagere school. Nadien heb ik in een bank ge-

werkt. 
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Y.- Onder welk statuut ? 

J.- Als hostess, om de mensen bij een eerste contact op te vangen. 

 

Y.- Op welke leeftijd begon je te werken ? J.- Op 14 jaar. 

Y.- Na het beëindigen van je lagere school ?  J.- Ja, eerst als naaister. 

 

Y.- Natuurlijk, in de streek van de textiel. Y.- Je stopte je schoolopleiding op 12 jaar ? 

J.- Ja, de dag van mijn plechtige communie. 

 

Y.- Deed jij je werk met motivatie ? J.- Ja 100%. 

Y.- Ja, je bent zo ingesteld : iemand die zich overal aanpast, die graag omgaat met 

mensen. 

J.- Ja, ik maal me graag nuttig voor anderen, ik lach ook graag. 

 

Y.- Had je al snel een partner ? J.- Wanneer ik 30 werd.  

Y.- Ah. Toch …Je was niet bij de snelsten…. (ze lacht). 

 

Y.- Had je vele vrienden ? 

J.- Ja, maar mijn vrienden zijn in Frankrijk gebleven wanneer ik in België ging wo-

nen. In België verliep alles wel wat moeilijker, ze zijn wat koeler (N.B. in vergelijking 

met de Chtis ..). Het ging niet zo vlot om echt geaccepteerd te worden , onder meisjes 

heerst er nogal wat afgunst. 

 

Y.- En op het werk, kon je daar goed om met mensen ? 

J.- Toch wel, ja. Zelfs zeer goed. 

 

Y.- Hoe kan je je jeugd beschrijven ? Had je broers en zussen ? 

J.- Ik heb twee broers, ik was de jongste. 

Y.- Hoe waren je ouders ? 

J.- Wel, mijn vader was niet veel thuis. Mijn moeder ging niet buitenshuis werken. 

Y.- En je vader welk beroep oefende hij uit ? J.- Hij was trambestuurder. 

 

Y.- Dacht je in je jeugd dat het leven vooral positief was ? Hoe zag je het leven ? 

J.- Wel… voor mij was het leven altijd mooi en zonder problemen.  

 

Y.- En buiten het werk, kan je je vermaken ?  

J.- Me vermaken ? Ja met mijn vrienden en vriendinnen. In het Noorden ! 

 

Y.- Je had een positief  beeld van jezelf ? J.- Ja zeker. 

Y.- Was je tevreden met jezelf ? J.- Ja, altijd. Ik ben trots op mezelf. 

 

Y.- Wat zijn je religieuze/filosofische overtuigingen ? J.- Ik ben gelovig. 
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Y.- Zocht je om vele vrienden te maken ?  

J.- Ik was tevreden met de vrienden en vriendinnen die ik had.  

Y.- Wat verbond je met je vrienden en vriendinnen ? Zich samen ontspannen ? J.- Ja.  

Y.- Je hebt daar verder niet bij stil gestaan ? J.- Neen, misschien ben ik wat speciaal ? 

Y.- Je huwde op 30 jaar.  Leidde je een leven van een vrolijk iemand ? 

J.- Ja dat zou je kunnen zeggen.  

Y.- Wat verbond je met het leven ? Een goed contact met mensen ? J.- Inderdaad. 

 

Y.- Na Roubaix verhuisde je naar Brussel ? 

J.- Ja omdat mijn mama huwde met een Belg. Ik was toen 15 jaar. 

Y.- Je woonde nooit op het platteland ? 

J.- Neen nooit voordien. Na mijn huwelijk woonden we te Meise nadien te Boekhout.  

Na enige tijd heeft mijn man het huis verkocht. Het was een huis met een zwembad. 

Hij is dan opgestapt met zijn secretaresse (Stilte). 

 

De periode rond  de diagnosestelling. 

 

Y.- Wanneer zijn de eerste ziektetekens opgetreden ? 

J.- Toen ik nog gehuwd was. ‘s Morgens om 8 u. ben ik plots opgestaan want de tele-

foon rinkelde en ben ik zo meteen terug gaan liggen. Ik werd me bewust : “Ik heb 

een serieus probleem, ik kan me niet meer verplaatsen. Ik was 35 jaar. Ik kon geen 

stap meer zetten. Ik moest me voeden met een lepel. Mijn mond stond scheef. Ik kon 

mijn vlees niet snijden.  Mijn man heeft snel de biezen genomen. Iets dat de meeste 

vrouwen overkomt die aan MS lijden. 

 

Y.- Wat gebeurde er toen op professioneel vlak, op het ogenblik van je eerste ziekte-

kens ?  

J. Ik werkte bij Swift, ik bracht gegevens in op de computer (encodeuse) en deed on-

line betalingen van de ene bankrekening naar de andere.  

 

Y.- Heb je je toen op uw werk kunnen aanpassen ?  

J.- Ik heb mijn werk onmiddellijk moeten stopzetten.  

Y.- Onmiddellijk ? J.- Ja, de dag daarop, want ik beschikte niet verder over voldoende 

verplaatsingsmogelijkheden en handvaardigheid. Ik voelde me ook zo uitgeput. 

Y.- Van de ene dag op de andere viel je kracht volledig uit ? 

J.- Ja zo plots verliep het.  

Y.- Je kon je zelfs niet met een rolstoel verplaatsen ? 

J.- Neen, ik sliep altijd, ik was oververmoeid. 

 

Y.- Wat deed je toen ? Ging je op zoek naar een gepast advies ? Ging je op consultatie ? 

J.- Toen was mijn man nog verliefd op mij en gingen we op consult te Melsbroek.  

 

Y.- Hoe reageerde je man toen ? 

J.- Hij deed toen zeer vriendelijk…. maar het was schijnheilig want toen had hij al een 
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minnares.  

 

Y.- Had je toen reeds je kinderen ? De twee ? 

J.- Ja Jennifer en Fabian. 

Y.- Je woonde toen te Meise ?  J.- Ja.  

Y.- Je bent dus daar beland … 

J.- Ik weet niet hoe .. ik was daar al mijn vrienden kwijt. 

 

Y.- Wat verbond je in deze periode nog aan het leven ? J.- Ik weet het niet.  

Y.- Was het een inwendige kracht, diep in jezelf ? 

J.- Ja ik beschik wel over een verbazend grote kracht die me recht houdt. 

 

Y.- Bleef je gevoel van eigenwaarde gespaard ? J.- Ja. 

Y.- Je heb de kracht gevonden om overeind te kunnen blijven.  J.- Ja.  

N.B. Joëlle ging weer tekeer tegen haar man met de bewoording die we beter niet 

publiceren.  

 

Y.- Om terug te komen op je religieuze/filosofische overtuiging in deze periode 

waarop de ziekte duidelijk werd, stelde je toen een verandering vast ? 

J.- Neen. Dat heeft niets veranderd aan mijn religieuze overtuiging. 

N.B. Terugkomend op haar man vervolgt ze met te zeggen dat deze houding haar 

zeer heeft getroffen. Ik heb  twee maanden geweend. En nadien had ik diepe wrok…. 

 

Y.- Je had toen niet veel vrienden meer, maar hier in Melsbroek, had je hier niet de 

gelegenheid om nieuwe vrienden te maken ?  J.- Ja.  

Y.- Wanneer ben je verhuisd van Meise ? J.- Nu 10 jaar geleden. 

 

De periode nadien 

 

Y.- En die periode van de diagnose ben je snel te boven gekomen ?  J.- Ja. 

 

Y.- En op financieel vlak ? J.- Ik heb kennis gemaakt met een man die me heeft uitge-

buit. Uiteindelijk was het dankzij Melsbroek dat ik een sociale woning heb bekomen. 

 

Y.- En uw hobby’s ? J.- Ik lees graag, kijk graag T.V. en geniet van de tuin. 

 

Y.- Uw tweede partner leefde die op uw kosten ? 

J.- Ja maar ik kon hem altijd zeggen wanneer hij over de schreef ging. 

 

Y.- Kon je je moederrol verder invullen ? J.- Uiteraard. Y.- Maar jij droeg heel de last ? 

J.-Natuurlijk want mijn man heeft geen cent bijgedragen. Dikwijls sliepen de kin-

deren en ik op de vloer want mijn man verdroeg het wenen en het roepen van de 

kinderen niet. 

Y.- Was dat echt zo ? J.- Ja het was echt geen lachertje. 
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Y.- En de relatie met uw vrienden en vriendinnen ? 

J.- (terugkomend op haar man) De echtgenoot van een van mijn vriendinnen was 

bevriend met mijn man. Hij scheidde van mijn vriendin waarna mijn eigen man zijn 

voorbeeld volgde.  

 

Y.- Heb je de indruk dat je persoonlijkheid, je identiteit en je manier van zijn veran-

derde ? 

J.- Ik ben dezelfde gebleven, ik ben vriendelijker geworden met de mensen om me 

heen. Ik neem contact met mijn buren om samen recreatieve en andere activiteiten uit 

te bouwen. 

 

Ik woon in “L’Evasion” te Sint Lambrechts Woluwé, in een modern gebouw. 

Y.- Zijn er ook aanpassingen in de woning voorzien ?  

J.- Ja sommige, maar ik heb al een aanvraag ingediend voor de installatie van een 

douche. Ik beschik over een scooter om me te verplaatsen voor mijn boodschappen. 

Al snel wordt de afstand voor verplaatsingen buitenshuis, zonder scooter, onmoge-

lijk.  

 

Y.- Sta toe dat ik daar even op terugkom.  Stelde je geen verandering vast van je reli-

gieuze/filosofische overtuiging in deze periode ? Heeft dit van belang voor jou of zijn 

je overtuiging en je manier van leven duidelijk gescheiden ? 

J.- Neen, ik ben gelovig. Steeds als er een bezoek naar Banneux of naar Beauraing 

wordt gepland, word ik opgebeld en daar ga ik onmiddellijk op in. 

De mensen die ik daar ontmoet zijn zeer vriendelijk en appreciëren mijn goedge-

zindheid. Anderen kunnen soms met mijn opgewektheid moeilijker om.  

Y.- Ja, er zijn ook mensen die niet kunnen inzien dat, naast je ziekte, je persoon ook 

nog andere kenmerken omvat.  

J.- Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik welgezind en positief ingesteld ben.  

 

Y.- Heb jij nood aan menselijke ondersteuning of enige andere hulp ? 

J.- Ja maar alleen materiële hulp zoals technische hulpmiddelen. 

Y.- Wat werd er in uw appartement aangepast ?  J.- Niet zo veel.  Ik kan me alleen 

oprichten uit de scooter en bereid zelf mijn maaltijden. 

 

Y.- Had je nooit materiële of financiële noden ? 

J.- Neen, een advocaat houdt mee toezicht op mijn financiële situatie. 

 

Y; En wat betreft je hobby’s ?  

J.- Wel met “Evasion” maken we uitstappen naar de kust. 

Y.- Wordt “Evasion” door de gemeente gesubsidieerd ?  

J.- Ja. Vooral oudere personen nemen daaraan deel en maar slechts weinigen van 

mijn leeftijd.  Mijn vriendin is jonger dan ik, we komen zeer goed overeen en sinds ik 

in Woluwé woon, zijn we echte vrienden geworden.  
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Y.- Ik hoor je graag zeggen dat je echte vrienden bent geworden. 

J.- Ze is de enige die zich om mij heeft bekommerd.  Ik neem ook deel aan activiteiten  

georganiseerd door de MS Liga en heb gevraagd of zij me niet mocht vergezellen op 

de uitstappen. Sindsdien nemen we met ons twee deel aan deze activiteiten. 

Y.- Maar zeg eens, vriendinnen van dat kaliber, heb je er zo verschillende ? 

J.- Neen , slechts één. We gaan geregeld samen naar films over dieren,  meren en na-

tuurschoon. 

 

Y.- En je kinderen ? 

J.- Ik zie ze af en toe, niet zo dikwijls als ik zou willen, maar goed …. Mijn dochter is 

in verwachting en ik heb haar gezegd : “Wanneer ik bij je op bezoek kom, neem ik 

een taxi : je hebt drie kinderen, geen sprake dat je mij terug naar huis voert”.  

 

Y.- Ik bedank je. 

J.- Heb ik alle vragen goed beantwoord.  

Y.- Ja, maar het was een interview, het was jij die de zaken vertelde  die anderen zul-

len interesseren en die hen zullen helpen bij het verwerken van hun ziekte. 

J.- Je mag zeggen dat voor mij het leven nog mooi is.  Vandaag heb ik wat parfum 

aangebracht … en dat stemt me vrolijk.   

Y.- Ja dit is een goede instelling. 

J.- Mijn moreel helpt me om het hoofd boven water te houden. 

 

Commentaar : 

 

Beste Joëlle, je bent iemand die zeer naar anderen gericht is. Je bent opgewekt van 

karakter en zeer mededeelzaam. Je uitbundigheid stoort enkel oudere knorpotten.  

Je bent niet gekweld door religieuze overwegingen maar gelooft in een religie van 

eenvoud. Volgens jou houdt je ziekte geen rechtstreeks verband met je godsdienst. 

Je denkt eerder dat je innerlijke kracht en het “Chtis” milieu, waarin je je hele jeugd 

werd ondergedompeld, een rol hebben gespeeld.  

 

Het sociaal milieu waarin je bent opgegroeid stel je voor – volgens mij terecht – als 

een milieu van vrijgevige, opgewekte, aangename, warme, vriendelijke, dienstwillige 

mensen. Wanneer men je karakter gadeslaat, komt men tot de vaststelling dat deze 

kenmerken volledig overeenkomen met die van jou. Je milieu steunt je bij de verwer-

king van je ziekte.  

 

Joëlle is vast en zeker openhartig en oprecht. Ze weet zich niet goed te verdedigen 

tegenover  mensen die misbruik maken van haar goedheid. Ze komt sinds geruime 

tijd naar het Centrum  en ik meen dat ze, misschien is het ten dele onbewust, wel een 

voorbeeld kan zijn om de ziekte te verwerken.  (N.B. Het voorbeeld van verwerking 

is iemand die, bewust of onbewust, anderen helpt om het hoofd weer boven water te 

houden.) 
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Dank je Joëlle. En vooral, blijf zoals je bent. 

 

                                                                                           Yvon.  
 

IMSO opnemen in je testament 

 

 

IMSO is een non-profit organisatie die MS patiënten, hun familieleden en 

vrienden verenigt. Alle activiteiten gebeuren dankzij  hun vrijwillige  

samenwerking waarbij alle inkomsten worden uitgekeerd i.v.m. de on-

kosten van de gerealiseerde activiteiten. IMSO bestaat reeds 35 jaar en 

geniet geen structurele subsidies van de overheid. We zijn dus volledig 

aangewezen op giften, schenkingen en benefietacties.  

Naast deze fondsenwerving, wordt IMSO af en toe ook als begunstigde 

opgenomen in een testament, meestal via een zgn. mono- of duolegaat. 

Aan zo’n legaat hebben niet alleen IMSO maar ook de nabestaanden zelf 

een financieel voordeel. Dankzij een speciale regeling in de successie-

rechten helpt de persoon die zijn bezittingen nalaat dus niet alleen een 

goed doel maar ook zijn nabestaanden.  

 

Wat is een legaat? 

Een legaat is een schenking per testament. Dat kan zowel van roerende 

en/of onroerende goederen zijn. De legataris is degene die het legaat 

ontvangt. Een legaat kan geschonken worden aan zowel een persoon als 

een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden, zoals IMSO. 

Een deel van uw nalatenschap is sowieso voorbehouden voor uw part-

ner en kinderen. 

Heeft u geen kinderen dan bepaalt de wet welke familieleden erven.  

 

Minder voor de staat dankzij het duolegaat 
Als u geen wettelijke erfgenamen heeft en geen testament heeft opge-

maakt, dan gaat uw nalatenschap naar de Staat. Zo ontvangt de staat 

jaarlijks zo’n 250 miljoen euro aan nalatenschappen zonder rechtstreekse 

erfgenaam! Jammer, want dit geld kunnen organisaties als IMSO  ontzet-
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tend goed gebruiken. Dit kan u gemakkelijk voorkomen door via een tes-

tament uw bezittingen te schenken aan een vereniging of stichting. 

Maar u kan uiteraard ook slechts een deel schenken aan een goed doel, 

en het grootste deel aan een verder familielid. U merkt dat het in een 

aantal gevallen verrassend voordelig is voor uw erfgenamen als u een 

goed doel begunstigt in uw testament. En IMSO is uiteraard een bijzon-

der goed doel... Uw testament kan u overigens op elk moment wijzigen. 

Enkel het laatst geschreven testament is geldig. 

 

Laat u bijstaan door een notaris.  

Een eerste advies bij de notaris is overigens meestal gratis. Die kan bereke-

nen welke formule en verdeling tussen het goede doel en de andere erfge-

na(a)m(en) het voordeligst is. 

We durven u daarom vragen om IMSO als mede-erfgenaam of erfge-

naam te overwegen. Een mooie kans om te besparen op successierechten, 

en een prachtige manier om van uw einde een hoopgevend nieuw begin 

te maken.  

Weet in ieder geval dat IMSO elke gift of schenking - van welke omvang 

ook - bijzonder waardeert en het geschonken geld steeds in eer en gewe-

ten gebruikt om alle mensen met MS zo optimaal mogelijk te ondersteu-

nen. 

 

Ref. : Het (duo) legaat nader bekijken ….Nema.be. 

 

Nuttige coördinaten van IMSO vzw 

Maatschappelijke zetel : IMSO vzw, Vanheylenstraat 16, 1820 Melsbroek. 

{ HYPERLINK "mailto:info@imso.be" } – { HYPERLINK "http://www.imso.be" }  

Ondernemingsnummer : 4.398412.53 

 

Voorzitter: Christel Kempeneers 

mailto:info@imso.be
http://www.imso.be/
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Rekeningnummer van IMSO vzw: IBAN : BE63 6528 3223 3208 
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Feestkalender 2015 

 

      

 

          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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TE KOOP  
 

Wisseldrukmatras airwave topper oplegmatras met ondermatras: 
Wisseldrukmatras GerroMed - Lotus Alpha 
Matras in nieuwstaat, slechts 1,5 jaar oud. 
Met extra plattere ondermatras voor extra comfort en bescherming. 
Incl. volledige gebruiksaanwijzing en aankoopfactuur! 
Nieuwprijs 1365 euro 
Prijs: o.t.k. 
 
Elektrische rolwagen IBIS XP: 
Comfortabele elektrische rolwagen Handicare IBIS XP. 
Aangekocht in 2010, in goede staat, steeds op tijd opgeladen. 
Achterwielaandrijving, voetsteunen/beensteunen met kruitplaten en kniekussens, 
hoogte instelbare armleggers, geprofileerde zitting, elektrische rugstelling 30°, hoek-
verstelbare voetplaten, hoofdsteun groot, drempelzitting met diepte instelling, voor-
wieltjes met volle banden (200x50), zij en rug steunen. 
Incl. ROHO kussen. Incl. Volledige gebruiksaanwijzing. 
Afmetingen: 
- Lengte: 108 cm (incl. Beensteunen) 
- Totale breedte: 59,5 cm 
- Totale hoogte: 122 cm 
- Totaal gewicht: 82 kg. Zitbreedte 45 cm 
Prijs: o.t.k. 
 
Transferplank Easyglide: 
Een ergonomische transferplank voor een zittende transfer. De transfer kan zelfstan-
dig uitgevoerd worden, of een zorgverlener kan assisteren. De gladde bovenkant en 
antisliponderkant zorgen voor een comfortabele en veilige transfer. 
Draagt max. 150 kg. Afmetingen: 60x32 cm. 
Nieuwprijs: 115 euro 
Prijs: o.t.k. 
 
Vermeiren design elektrisch bed 1030: 
Verschillende verstelmogelijkheden maken dit bed ideaal in alle omstandigheden. De 
plaatsing voor de zelfoprichter werd buiten de benutbare ruimte voorzien en creëert 
als dusdanig meer beschikbare 
matrasruimte. Matrassen tot 2m lengte kunnen eenvoudig geplaatst worden. 
Kleur frame: groen 
Afmetingen: 
- Breedte: 72 cm 
- Lengte: 214 cm 
- Min. hoogte: 42 cm 
- Max. hoogte: 72 cm 
- Hoek hoofdsteun: 83° 
- Hoek knieknik: 16° 
- Hoek voetengedeelte: 30° 
- Gebruikersgewicht 140 kg 
Prijs: o.t.k. 
 
Verdere inlichtingen te verkrijgen bij Van den Branden Kristof GSM 0497 / 11.74.93 
Staat ook te koop op tweedehands.be (2860 Sint-Katelijne-Waver) 
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PUZZEL EN SUDOKU  
 
Puzzel 
 
Wij ontvingen 11oplossingen waarvan 2 foute. 
Correcte antwoorden werden ingestuurd door :Frieda Clemens, Rita 
Pans, M.-L. Peetermans, Madeleine Petrus, William Van Gijsel, Rita 
Verbeke,Simone Staels,  Livia  Verschueren en  Noëlla Wuytack 
 
Uit de hoed kwam Rita Pans.  Proficiat. 
 
Sudoku 
 
Er waren 12 correcte  antwoorden : Freddy Franckaert, Rita Pans, Alfons 
Roosen, Philippe Kennes, Marie-Louise Peetermans, Marina Van den 
Brande, Madeleine Petrus,  Paula Verelst, Livia  Verschueren,  Rita Ver-
beke , Simone Staels,Martha Vervoort.  
 
De winnares heet  Paula Verelst. Gefeliciteerd. 

 
___________________________________________________________________ 
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Zweedse puzzel N°2 
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{ EMBED AcroExch.Document.11 } 
 

 

{ EMBED AcroExch.Document.11 } 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 

JULI - JUILLET 

BERODES Jean Louis BRUXELLES 

THILS Michel MERCHTEM 

VANDERMUEREN Luc LEUVEN 

MAES Victorine WILLEBROEK 

ROOMAN Christa HEIST O/D BERG 

CHAMON Sabine KOKSIJDE 

VAN DURME Luc AALST 

VAN QUICKELBERGHE Steven RONSE 

RUELLE Marthe BRAINE-L'ALLEUD 

LIEVENS Johan WINGENE 

LEBRUN Michèlle LAEKEN 

HENDERICKX  Nicole WOLUWE ST LAMBERT 

CLAESSENS  Bart BLANDEN 

KORNAS Linda REET 

SUNNAERT Nelly NINOVE 

EVENS - GOOSSENS WERCHTER 

KERCKHOVE Liliane WEZEMBEEK-OPPEM 

DE KERPEL Ilse SILLY 

VAN ROY  Leona VILVOORDE 

DE WEERDT Martine BERLAAR/Antwerpen 

HEYVAERTS  Eric NIEL 

LEROY - MAASSEN BRUXELLES 

DE BOODT Frank OPWIJK 

ANNE Anita ANTWERPEN 

PICART Paula Melsbroek 

ROOFTHOOFT  Pascal WEZEMAAL 

VAN GESTEL  Nancy DEURNE 

BORGHGRAEF Jean BERCHEM 

OLIE Viviane GRIMBERGEN 

CLEMENS Frieda AARTSELAAR 
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VAN HOOF Maria WILSELE 

LAMPAERT Nadine HEIST OP DEN BERG 

VERBEECK Marcel BRECHT 

PANS Rita BRUSSEL 

BROUCKE Lieve MANNEKENSVERE 

JACOBS Henriette TERVUREN 
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AUGUSTUS - AOUT 

 
SEPTEMBER - SEPTEMBRE 

RIJCKX Daisy MECHELEN 

 

DEVRIENDT Pat. ANTWERPEN 

VAN LANDEGHEM Jenny BRASSCHAAT 

 

VAN DEN BRANDE Marina MECHELEN 

VAN DEN BOSSCHE  Rosa WOLVERTEM 

 

VAN DEYCK Maria REET  RUMST 

CORNELIS Myriam SINT-PIETERS-LEEUW 

 

SEL Annie HINGENE  (Bornem)  

PODDIGHE Annalisa HEPPEN 

 

VANLEEUW Maria TIENEN  KUMTICH 

DAAMEN Ardina GRIMBERGEN 

 

BAl Gilbert VILVOORDE 

ROOMAN  Sophie KRUIBEKE 

 

VAN REMOORTELE  Lea BUGGENHOUT-OPSTAL 

DE WACHTER Eduard RUMST 

 

RONSMANS Marina LINTER 

THOMAS Marleen OVERPELT 

 

ROJAS CASTRO  Amalia BERCHEM-ST-AGATHA 

DE WACHTER Hilde LONDERZEEL 

 

VERMARIEN Paul DEURNE 

SCHOUTEN Bernice ANTWERPEN 

 

LOMMELEN Marcel DEURNE 

LEJEUNE Jenny JETTE 

 

ERAETS Annita TIELT-WINGE 

SMEETS Jan VILVOORDE 

 

VANDENBERGH  Edward KRUIBEKE 

BERVOETS Alf TESSENDERLO 

 

WEYGAERTS Lieve ZAVENTEM 

DE MEYER Patrick BRECHT 

 

DEROOST  Dirk LEUVEN 

SCHELLENS Maria HAREN 

 

ROGGEN Jean ZOUTLEEUW 

AMELINCKX Helena BORNEM 

 

VAN LANGENDONCK  Karolien LEUVEN 

Uyttersprot Jan Aalst 

 

MASSIMO Mauro BRUXELLES 

VANDERSTRAETE J. St.-STEVENS-WOLUWE 

 

WILLAERT Jacqueline ANDERLECHT 

OOMS Paul WILRIJK 

 

WOUTERS Fabienne WAVRE 

KHATCHATRIAN Nuni WOLUWE-ST-PIERRE 

 

DOUTRELIGNE Joëlle WOLUWE ST-LAMBERT 

DE LANGHE Ria ZWIJNDRECHT 

 

Prevost BRASMENIL 

GELIN Arlette NIVELLES 

 

D'EXELLE Frie GRIMBERGEN 

GALLEZ Gisèle BOIS D' HAINE 

 

PANICO Mario LEUVEN 

MIGNOLET  Hilde MIELEN-BOVEN-AALST 

 

LUPANT Julia BRUSSEL 

WALTERUS G. OVERIJSE 

 

VINCK Franky HERENT 

CLAES   Chantal RIEMST 

 

HEUGHEBAERT P. WESTMALLE 

   

HAESAERTS Jeannine VILVOORDE 

   

BLOCKEEL Charles BAULERS 

   

BOUTHE Bernadette IEPER 

 

Indien uw naam als IMSO-lid niet vermeld wordt op de maand vanuw verjaardag, 
gelieve dan uw adres en gebortedatum mede te delen aan de receptie van het 
Centrum. 
Si votre nom, en tant que membre de l’IMSO, n’est pas mentionné au mois de votre 
anniversaire, prière dans ce cas de communiquer votre date de naissance et votre 
adresse à la réception du Centre.
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 Bienvenue à bord de “Force Douce” -  “Zachte Kracht” vzw.  

 
Grâce à Madame Anita Pintelon, membre du Rotary Club Zaventem, nous avons 

eu récemment 

l’occasion  de prendre 

connaissance d’une 

initiative où certains 

jeunes qui ont été vic-

time d’une situation 

éducative probléma-

tique bénéficient de 

nouvelles perspec-

tives et expériences.  

 

Cette initiative est 

soutenue par le Rotary Club et est rendue possible grâce à la collaboration de 

bénévoles qui unissent leur passion pour la voile et une mission sociale. 

 

L’asbl (vzw) est propriétaire pour le moment de 4voiliers (2 Beneteau’s First 

7.5, 1 Jeanneau JOD 35 et 1 Laser 16) avec lesquels, à la demande d’une institu-

tion ou d’une organisation, des excursions sont organisées. Les bateaux de 

Zachte Kracht se trouvent dans le port de plaisance de Nieuwpoort et,à partir 

de là, font du cabotage le long de la côte. 

« Force Douce » navigue avec des jeunes entre 12 et 21 ans. 

 

Madame Anita Pintelon nous a fait savoir que cette opportunité peut s’étendre 

aux patients atteints de sclérose en plaques. Nous pensons que cette initiative 

peut intéresser certains patients atteints de 

SEP, surtout les jeunes. 

 

Vu le caractère sportif de la voile, le patient 

doit présenter un certificat d’aptitude et avoir 

un accompagnateur. 

Les personnes intéressées peuvent s’adresser 

à l’IMSO à son adresse e-mail : info@imso.be.  

 

La rédaction 
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LE PETIT PEUPLE – HET VOLKSKE  

 

Ce récit amusant met au jour un souvenir d’enfance cocasse d’André 

Werelds, du temps où il était chef de meute dans un mouvement de jeu-

nesse, le Christelijke Ziekenfonds. 

 

J’ai été dans le temps dirigeant dans un mouvement de jeunesse, le C.Z. 

 ( le Christelijk Ziekenfonds). C’est là que j’ai rencontré « Het Volkske».  

Il n’était pas difficile de deviner pourquoi on l’appelait ainsi, car il por-

tait une casquette sur laquelle figurait en grandes lettres : « Het Volk» 

(NDLR : Le Peuple). Il avait reçu ce couvre-chef parce qu’il était vendeur 

officiel de l’édition du Tour de France du journal « Het Volk ».  

 

Chaque jour, durant le « Tour », quelques heures après la course, il fai-

sait lui-même son petit tour. Avec un sifflet d’arbitre il annonçait son ar-

rivée à ses clients et pour deux francs leur vendait une feuille avec tous 

les résultats du jour et les classements. Il se sera fait là une jolie fortune 

car, chaque année,on lui confiait à nouveau le poste à cause de son 

énorme chiffre de ventes. C’était une grande gueule, un grand diseur 

ayant plus de bagout que de consistance.  

 

Son nom était en réalité Jos, mais tout le groupe des treize ans ne le con-

naissait que par son pseudonyme. Lorsque le chef de Camp venait de-

mander Jos Claes, personne n’avait  jamais entendu parler de lui et on 

suggérait immanquablement un autre camp ou un autre groupe. Si seu-

lement le brave homme avait demandé « Het Volkske » cela lui aurait 

évité de tourner en rond pendant cinq jours avec les lettres des parents 

de l’intéressé.  

 

Un jour, nous étions tous allés au bois, le temps était splendide et 

l’ombre des arbres fraîche. Nous allions au parc animalier où, derrière 

une haute clôture, courraient cerfs et sangliers. A quatre heures, nous 

commençâmes à engloutir nos tartines. Apparemment, certains considé-

rèrent ceci comme le signal pour balancer le plus possible de tartines au-

dessus de la clôture.  

De l’autre côté, quelques minutes plus tard, il n’y eut bientôt plus que les 

grognements des sangliers et de leur progéniture, attirés par cette 

manne.  
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Un mâle oublia même ses devoirs conjugaux, malgré les grognements de 

la laie, qui trouvait qu’il y avait des priorités. Nous étions tous fascinés 

par ce spectacle théâtral. Tout à coup deux garçons vinrent me dire que 

« Het Volkske » était en train de fouiller dans un trou avec un bâton. Je le 

réprimandai sévèrement et le priai de venir s’asseoir avec les autres. À 

contrecœur, il obéit.  

 

En donnant des coups sur la clôture, les garçons essayaient d’attirer sur 

eux l’attention des sangliers. Absorbés par cette occupation, nous 

n’avions pas remarqué que  vous-savez-bien-qui s’était défilé en douce. 

J’eus une sensation dans le dos qui me dit que quelque chose ne tournait 

pas rond. La dernière fois que je l’avais vu, il tripotait dans la terre. Je 

voulus le rappeler, mais c’était déjà trop tard. Il poussa soudain un hur-

lement de frayeur, sauta en l’air, fit feu des deux fuseaux et escalada le 

versant boisé comme une fusée patriote mise à feu. Lindon Christie ne 

peut pas dévider son cent mètres plat aussi vite que lui pour le cent 

mètres en côte.  

 

Éberlué, je le poursuivis avec toute la bande qui suivait derrière moi. Il 

était au-dessus, sur le sentier, effondré et larmoyant. Je retirai son pull et 

tout un nuage de guêpes s’échappa. Il y avait des insectes furibonds 

jusque dans ses bottes. Tous ensembles, nous le conduisirent chez le mé-

decin, qui heureusement était chez lui. Puis nous rentrâmes au camp. 

 

Trois heures plus tard, il s’amena en claudiquant dans la salle à manger. 

Pour tous il était le héros du jour et de partout il était submergé de ques-

tions. On sut qu’on lui avait d’abord enlevé tous les vêtements et retiré 

tous les dards un à un du dos et du derrière. On l’avait ensuite enduit 

d’on ne sait quel liquide. Plus moyen ni de se tenir debout ni de s’asseoir 

ni de se coucher pendant trois jours. Le simple mot  bâton le faisait se re-

croqueviller de terreur. 

 

À la fin du camp il se sentait déjà beaucoup mieux et son sens des af-

faires reprenait même le dessus. « Quelle chance », dit-il « que le tour de 

France est fini, sinon je n’aurais même pas pu m’asseoir sur mon vélo ». 

 

Traduction par Yvon d’un texte d’ANDRÉ WERELDS 
 



 

IMSO 2015/2 {PAGE  }  

 

INTERVIEW DE MADAME JOËLLE DOUTRELIGNE 
 
 
La période d’avant la maladie 
 
 
Y. – Donc, comme je te le disais, Joëlle, c’est une interview qui est faite pour la 
revue de l’I.M.S.O. …   
J. – Bien sûr. 
Y. – …qui s’intitule Amicalement vôtre. Tu es membre ? 
J. – Bien sûr. 
Y. – Le but de cette interview, c’est de voir les moyens que tu as choisis pour 
faire face à ta maladie. 
J. (avec vivacité) - Il ne faut pas se laisser aller ! 
Y. (essayant de modérer l’élan de Joëlle) - Nous allons suivre une trame, 
l’interview sera à moitié structurée : au lieu de parler d’une manière tout à fait 
libre de tout ce qui te vient à l’esprit, on va suivre un certain fil afin de ne rien 
oublier.  Dans cette interview, on va d’abord examiner la période de ton enfance, 
du milieu dans lequel tu as vécu, comment étaient tes parents etc.  . Ensuite 
viendra la période de la survenue de la maladie et on termine par la période 
actuelle. 
 
Tu es née quand ? 
J. – En ‘52. Y. – Oh, moi, en ’42, tu me dois donc dix ans de respect. (Rires des 
deux côtés).  
Y. – Au niveau de ta scolarité…  .  J. – Moi, je n’ai pas été bonne étudiante. 
Y. – Où es-tu née ? J. – À Roubaix.  Y. – Ah, tu es chti ! (NDLR : On appelle chtis les 
habitants du nord de la France) J. – C’est pour cela que j’ai le moral : on ne se 
laisse pas aller ! Y. – Ah ça, il y a un film : Bienvenue chez les Chtis ! J. – Les gens 
du nord, on est tous des forces de la nature. Y. – Oui, dans le film on voit bien…  . 
J. – Oui, on est tous très sympa : quand il faut aider quelqu’un on va le faire. Je le 
fais, sans me dire que je suis malade (NDLR : sans chercher l’excuse de ma mala-
die pour ne pas aider la personne). 
 
Y. – Quelles études as-tu suivies ? J. – Je n’ai pas fait d’études, j’ai fait mes pri-
maires, c’est tout. Après ça, j’ai travaillé en banque. Y. – En quelle qualité ? J. – 
Hôtesse d’accueil. 
 
Y. – Tu as commencé à travailler à quel âge ? J. – À quatorze ans. Y. – A la fin de 
l’obligation scolaire ? J. – Oui, c’est ça. Dans la couture. Y. – Eh bien oui, c’était la 
région du textile.  
Tu as stoppé tes études à 12 ans ? J. – Oui, le jour de ma communion. 
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Y. – Est-ce que tu étais motivée pour ce travail ? J. – Oh oui, à cent pour cent. 
Y. – Tu es quelqu’un comme ça : qui se plaît bien partout, tu aimes beaucoup le 
contact. 
J. – Oh oui ! J’aime bien de rendre service, et j’aime bien rire. 
 
Y. – Tu as été en couple assez rapidement ? J. – À 30 ans. Y. – Ah !quand même. 
Tu as commencé… (Elle rit). 
Y. – Tu as eu beaucoup d’amis ? J. – Oui ! Évidemment mes amis français sont 
restés en France, j’étais en Belgique. En Belgique, c’était compliqué, ils sont assez 
froids (NDLR : Évidemment, comparés aux chtis…). Pour arriver à me faire adop-
ter par les Belges, c’était plus difficile parce que, entre filles, il y avait beaucoup 
de jalousie. 
Y. – Et dans ton milieu de travail, tu t’entendais bien avec tout le monde ? J. – Oh 
oui, oui, oui, toujours, très, très bien. 
Y. – Ton enfance, comment s’était-elle passée ? Tu avais des frères et sœurs ? J. – 
J’ai deux frères, je suis la dernière. 
Y. – Comment étaient tes parents ? J. – Eh bien, mon papa n’était pas souvent à la 
maison. Maman ne travaillait pas. Y. – Ton papa, qu’est-ce qu’il faisait ? J. – Il 
était conducteur de tramway. 
 
Y. – Est-ce que tu pensais, dans ton jeune temps, que vivre pour soi-même c’était 
quelque chose de bien ? Tu voyais la vie comment ? 
J. – Euh !pour moi la vie a toujours été belle, je n’ai jamais eu de problèmes.  
Y. – En dehors de tes activités professionnelles, tu t’amusais ? 
J. – M’amuser, hein ! Mes copains et mes copines ! Dans le nord ! 
 
Y. – Tu avais une bonne estime de toi-même. J. – Oui, tout à fait ! Y. – Tu es tou-
jours contente de toi ? J. – Oui, toujours. Je suis fière de moi ! 
 
Y. – Tes convictions philosophiques et religieuses ? J. – Je suis très croyante. 
 
Y. – Tu cherchais à te faire beaucoup d’amis ? J. – Je me contentais de ceux que 
j’avais. Y. – Qu’est-ce qui t’unissait à ces amis, s’amuser ensemble ? J. – Oui ! Y. – 
Tu n’as pas réfléchi à cela ? J. – Non, je suis quelqu’un de spécial, quoi. 
 
Y. Tu t’es mariée à l’âge de 30 ans. Tu menais une vie de joyeux luron ? J. – Ouais, 
si on veut. 
Y. – Qu’est-ce qui t’attachait à la vie, dans le fond ? Ce vrai contact avec les gens, 
pour t’amuser ?  
J. – Voilà ! 
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Y. – Après Roubaix, c’était Bruxelles ? J. – Oui. Parce que maman s’était mariée 
avec un Belge. On a quitté la France pour la Belgique. J’avais 15 ans. Y. – Tu n’as 
jamais vécu à la campagne, donc.  
J. – Non. Disons que, quand je me suis mariée, on a habité à Meise puis à 
Boekhout. Puis, après ça mon mari a vendu, pour avoir l’argent. Il y avait une 
piscine. Il est parti avec sa secrétaire (silence). 
 
 
La période d’autour du diagnostic 
 
 
Y. - Quand est-ce que les premiers symptômes de ta sclérose en plaques ont 
commencé ? 
J. – C’était quand j’étais encore mariée. C’est un matin, à 8 heures, je me suis 
levée d’un bond parce que le téléphone sonnait et je me suis recouchée sur le lit. 
J’ai dit : « Moi, j’ai un problème, je ne peux plus avancer. J’avais 35 ans. Je 
n’arrivais pas à marcher. Puis je devais manger avec une cuiller. Ma bouche était 
de travers. Je ne pouvais pas couper ma viande. 
On peut savoir que mon mari est parti. Ça pend au nez de toutes les femmes qui 
ont la sclérose en plaques. 
 
Y. - Qu’est-ce qui s’est passé, au niveau professionnel, au moment des premiers 
symptômes ? 
J. – J’étais chez Swift, je faisais de l’encodage pour les ordinateurs. Je faisais des 
paiements d’une banque à une autre. 
 
Y. – Au moment où tu as eu tes symptômes, tu as pu t’adapter, au niveau de ton 
travail ? 
J. – J’ai stoppé directement. Y. - Directement ? J. – Oui, parce que je n’avais plus 
de dextérité pour marcher et j’étais souvent fatiguée. Y. – Du jour au lendemain ? 
J. – Du jour au lendemain. Y. – Donc, tu marchais normalement et, du jour au 
lendemain, c’était terminé pour les jambes ? J. – Oui. Ça me fait drôle parce que…  
. Y. – Il n’y avait plus moyen de travailler, éventuellement avec une chaise rou-
lante ? J. – Non, je dormais tout le temps, j’étais très fatiguée. 
 
Y. – Qu’est-ce que tu as fait, tu as cherché à savoir ce que tu avais, tu as consulté 
tout de suite ? 
J. – C’est-à-dire que mon mari, comme il était encore amoureux de moi à ce 
moment-là, on est venu au Centre de Melsbroek, pour voir. 
Y. – Comment a réagi ton mari, au début des symptômes ? 
J. – Il était très gentil. C’était un faux-cul quoi. Parce qu’il avait déjà sa maîtresse.  
Y. – Tu avais déjà tes enfants à ce moment-là ? Les deux ? 
J. – Oui, Jennifer et Fabian.  
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Y. – Tu étais à Meise, à ce moment-là ? J. – Oui. Y. – Donc, tu es arrivée là… J. -
 Comme un cheveu dans la soupe : j’avais perdu toutes les connaissances que 
j’avais. 
Y. – Qu’est-ce qui te maintenait attachée à la vie en cette période du diagnostic ? 
J. – Je ne sais pas.  
Y. – C’était quelque chose d’intérieur, une force ? J. – Oui. Oui, j’ai une force 
énorme 
 
Y. – Est-ce que l’estime que tu avais envers toi-même était restée bonne ? J. – Oh 
oui !  
Y. – Tu as bien rebondi. J. – Ah oui !  
Ici, Joëlle se remit à vitupérer sur son mari par des propos que, d’un commun 
accord, nous avons convenu de pas publier.  
 
Y. – Pour en revenir à tes convictions philosophiques, en cette période où la 
maladie venait d’apparaître, est-ce que tu as senti une modification à ce niveau ? 
J. – Non. Y. – Ça n’a pas… 
J. (revenant à son mari) –  Ça m’a touchée. J’ai pleuré pendant deux mois. Je me 
suis vengée…  . 
 
Y. – Tu n’avais pas beaucoup d’amis à cette époque mais, ici à Melsbroek, tu t’en 
es fait ? J. –  Oui.  
Y. – Quand est-ce que tu as déménagé de Meise ? J. – Il y a 10 ans. 
 
La période d’après  
 
Y. – Cette période d’autour du diagnostic, elle n’a pas duré très longtemps ? Tu es 
vite sortie de cette période difficile ? J. – Oui.  
 
Y. – Au niveau financier ? J. – Je suis tombée sur quelqu’un qui a profité de moi. 
C’est grâce à Melsbroek que j’ai pu avoir un logement social. 
 
Y. – Pour tes loisirs ? J. – J’aime bien la lecture, la télé, le jardin. 
 
Y. – Ton deuxième partenaire vivait à tes crochets ? J. – Oui, mais j’ai toujours su 
dire halte-là.  
 
Y. – Est-ce que tu as pu conserver ton rôle de maman ? J. – Bien sûr. Y. – C’est toi 
qui avais tout sur le dos ? J. – Bien sûr : le mari ne faisait rien. Souvent, je devais 
dormir par terre avec les enfants parce que monsieur ne supportait pas les 
pleurs et les cris des enfants. Y. – Hou là, ce n’est pas vrai ?!  
J. – Je n’ai pas tellement rigolé. 
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Y. –Au point de vue des relations avec tes amis … J. (revenant à son mari) – 
J’avais une amie dont le mari était copain avec mon mari et il a divorcé de mon 
amie et c’est comme ça que mon mari a fait comme lui et m’a quittée aussi. 
 
Y. – Au niveau de ta personnalité et de ton identité, tu as l’impression que tu as 
changé ta façon d’être ? J. – Je suis toujours pareille, je suis même plus gentille 
maintenant avec les gens. Je vais en bas de chez moi, on a des occupations, on 
fait des jeux.  
 
J’habite à L’Évasion, à W.S.L.  . C’est une habitation moderne. Y. – Avec des adap-
tations ? J. – Oui, plus ou moins. Mais j’ai fait la demande pour avoir une douche. 
J’ai un scooter pour faire mes courses et c’est parfois embêtant quand je suis loin 
de chez moi. Heureusement que j’ai un scooter, sinon c’est trop loin. 
 
Y. – Est-ce que tes convictions philosophiques et religieuses – je reviens toujours 
là-dessus –  est-ce que ça n’a pas changé ? Mais est-ce que cela a beaucoup 
d’importance ou bien est-ce que tu sépares cela  de ta vie ? J. – Non, c’est-à-dire 
que moi, je suis croyante. Moi, chaque fois qu’on va à Banneux ou à Beauraing, 
on me téléphone et j’y vais directement. Tous les gens m’aiment bien là-bas 
parce que je rigole. Je rigole beaucoup et il y a des gens qui n’aiment pas. Y. – Tu 
sais, il y a des gens superficiels, qui ne savent pas voir qu’il y a quelque chose 
d’autre en toi. J. – Mais j’ai un bon moral.  
 
Y. – Tu n’as pas besoin d’aide humaine ? J. – Non. Y. – Uniquement d’aides maté-
rielles ? J. – Oui.  
Y. – Qu’est-ce qui est adapté dans ton appartement ? J. – Pas grand-chose. Je sais 
me mettre debout et je fais à manger moi-même.  
 
Y. – Tu n’as jamais eu de problèmes matériels ou financiers ? J. – Non, j’ai un 
avocat qui s’occupe de mon argent. 
 
Y. – Pour tes loisirs ? J. – Eh bien, avec Évasion on fait des sorties à la mer. Y. – 
C’est communal, Evasion ? J. – Oui. Il y a beaucoup de personnes âgées, il y a très 
peu de dames de mon âge. J’ai ma copine qui est plus jeune que moi et on 
s’entend très bien et depuis que j’habite à W. nous sommes tombées vraiment 
amies depuis. Y. – J’aime bien ton expression nous sommes tombées amies. 
 J. – C’est la seule vraiment qui s’est occupée de moi. Je fais des choses avec la 
Ligue et j’ai demandé si elle pouvait venir. Elle peut venir, elle a été invitée avec 
moi. 
 Y. – Mais, dis-moi, des amis de la qualité de cette personne, tu en as beaucoup ? 
J. – Non, je n’en ai qu’une. On va souvent voir des films sur les reportages, les 
animaux, les lacs…  . 
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Y. – Et, avec tes enfants ? J. – Je les vois de temps en temps, pas aussi souvent que 
je voudrais, mais bon…  . Ma fille va avoir son bébé et j’ai dit à ma fille : « Quand 
je viens chez toi, je prends un taxi et je reviens : tu as trois enfants, pas question 
que tu me ramènes. »  
 
Y. – Je te remercie. J. – J’ai bien répondu à tout ? Y. – Oui, mais ce n’est pas un 
interrogatoire, c’est ton interview, c’est toi qui exprimes des choses qui vont 
intéresser les autres et les aider à rebondir.  
J. – Tu peux dire que pour moi la vie est belle. J’ai un parfum que j’ai mis au-
jourd’hui et ce parfum …  . La vie est belle. 
 Y. – Oui, c’est une bonne attitude. J. – J’ai un bon moral.  
 
Commentaires :  
 
Tu es quelqu’un de très tourné vers les autres, chère Joëlle. Tu es gaie de carac-
tère et ton expansivité, malgré son exubérance, ne gêne que les vieux ronchons.  
 
Tu ne te tortures pas sur le plan religieux et montres une foi simple. Tu es très 
croyante, mais ne présentes cependant pas tes croyances religieuses comme 
étant le ressort de ta magnifique résilience*. Tu mets plutôt celle-ci  sur le 
compte de ta force intérieure et du milieu des « Chtis » dans lequel tu as baigné 
pendant ton enfance. Le milieu social que tu as connu dans ta jeunesse, tu le 
présentes –  à raison selon moi –  comme un milieu de gens généreux, gais, 
agréables, chauds, amicaux, serviables et, si l’on observe tes qualités, on voit que 
tu leur ressembles. 
Avoir vécu dans un tel milieu est certainement propice pour forger des person-
nalités solides qui pourront tenir la tête hors de l’eau lorsque la vie – imman-
quablement –  frappera. 
 
Joëlle est sans duplicité, franche et sincère, et se défend mal, hélas, face aux gens 
qui veulent abuser de sa bonté. Elle vient depuis longtemps à la clinique et je 
pense que, même si elle n’en est peut-être pas consciente, elle est à mon idée une 
« tutrice de résilience » pour les autres. (NDLR : Le tuteur de résilience est, en 
psychologie, quelqu’un qui, étant conscient ou non de la chose, aide les autres à 
rebondir.). 
 
Merci Joëlle. Ne change pas, surtout. 
 
Yvon 
 
 

*Résilience : Faire une résilience, c’est rebondir après que quelque chose vous 
a fracassé.  
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Calendrier  2015       

 
 

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. 

                                                     à Nieuwpoort. 

    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°2 
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Sudoku 2 
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  Résultat du puzzle 1       Uitslag van puzzel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat du Sudoku 1 -  Uitslag Sudoku 1 

 

Résultat du sudoku 
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle  
Béduneau, Madame Colette Hennebel, Madame Lucette Sculier, Madame Ingrid De 
Roo, Madame Marie-Joséee Piquet,  Monsieur Bruno Durenne et Monsieur Bernard 
Lonez. 
 
Madame Colette Hennebel 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 Ingrid De Roo, Madame Arlette Gelin, 
Madame Marie-Joséee Piquet, Madame Bernadette Lamarque, Monsieur Luc Le-
maire, Monsieur Bernard Lonez. 
 
Madame Bernadette Lamarque  a gagné la récompense de 30 €. 
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