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OVERZICHT

Deze keer is er het financieel verslag van 2014 waarbij u alles kan
nakijken zoals inkomsten en uitgaven van onze vereniging.
Geen vaarwel, noch adieu, maar tot ziens vanwege Moeke Lutgarde.
Verder is er het hartverwarmend geprek met één van onze MS-patiënten
en ook enkele practische mededelingen.
De winnaars van de puzzel en de sudoku zijn we natturlijk niet vergeten.
Veel leesplezier.

A.W.
__________________________________________________________

SOMMAIRE

Vous trouverez d’abord au menu, cher lecteur, le rapport financier de
l’I.M.S.O., ainsi que le bilan. Ceci vous permettra de voir l’usage qui est
fait de l’argent récolté.
Ils sont suivis par l’interview de Madame Myriam Cornelis, prise en néerlandais, par dictaphone, mais transcrite en français, puis finalement, retraduite en néerlandais pour la partie néerlandophone de la revue. Elle a
été faite avec l’idée surtout de rechercher chez la personne interviewée
ce qui l’a aidée à rebondir face à la sclérose en plaques.
Suit une annonce de mise en vente d’articles pour personnes handicapées. Même annonce en néerlandais.

Y.L.
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Overleden - Nous ont quittés
De Heer Gerard RAEMDONCK
Geboren te Lokeren op 10 maart 1948
Overleden te Melsbroek op 1 juni 2015
De Heer Aimé WEVERBERGH
Geboren te Heikruis op 1 juni 1937
Overleden te Melsbroek op 17 juni 2015
Mevrouw Andrée VAN DEN BOSSCHE
Geboren te Baardegem op 2 december 1940
Overleden te Erpe-Mere op 3 juli 2015
Monsieur Claude FONTAINE
Né à Tournai le 17 décembre 1958
Décédé à Melsbroek le 10 juillet 2015
De Heer Michel Jan DE BROECK
Geboren te Elewijt op 26 november 1950
Overleden te Bonheiden op 22 juli 2015
Mevrouw Paula PICART
Geboren te Bilzen op 22 juli 1943
Overleden te Vilvoorde op 17 augustus 2015

Zuster Anne CUPPENS, Provinciaal Overste van de
Zusters Ursulinen van Tildonck overleed op 23 mi 2015.
Sinds 2007 was ze, als vertegenwoordigster van de
Zusters Ursulinen, lid van de Algemene Vergadering van
ons Centrum.
IMSO 2015/3
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I.M.S.O.
International Multiple Sclerosis Organisation vzw
Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek

FINANCIEEL VERSLAG
RESULTATEN , BALANS EN TOELI CHTI NG

31/ 12/ 2014

Nationaal nummer: 4 398412 53
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TUSSENKOMSTEN

Via steunfonds
In vervoersonkosten
Rolstoelenonderhoud
Medicatie
Poetsdienst

-10.851,58
-5.453,24
-6.250,00
-11.621,13
-1.368,00

FEESTDAGEN

Pasen
Moeder- en vaderdag
Kerst en Nieuwjaar

-652,50
-304,33
-7.169,30

ACTIVITEITEN EN REIZEN
Sociale etentjes patiënten
Diverse activiteiten

-10.250,46
-6.961,71

Uitstap Pairi Daiza

-8.126,13

-19.965,95

-2.753,78

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

APPARTEMENT WESTENDE

Totale onkosten
Gift Rotary Club Zaventem
Bijdrage patiënten
Aankopen materiaal Sandeshoved

IMSO 2015/3

-35.543,95

-306,79
-1.271,76
-497,13
-5.506,67
-210,00
-999,45
0,00
0,00
-590,83
-412,21
-859,37

-13.144,13
0,00
2.205,00
0,00
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-10.654,21

10.939,13

OVERZICHT VAN DE FESTIVITEITEN EN ORGANISATIES

42.756,37

MOSSELFEEST
Onkosten
Opbrengsten

-3.732,32
5.713,51

1.981,19

BARBEQUE
Onkosten
Opbrengsten

-4.327,59
4.978,91

651,32

KOUD BUFFET
Onkosten
Opbrengsten
Bijdrage Taxi Hendriks

-2.064,85
190,00
1.500,00

-374,85

-405,60
1.455,18
8.001,00

9.050,58

0,00
23.603,13
7.845,00

31.448,13

OVERZICHT VAN DE ONTVANGEN LIDGELDEN EN GIFTEN

24.806,70

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

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

aantal
349
84
32
465

3.490,00
1.260,00
800,00

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

21,70
6.500,00
6.000,00

GIFTEN MET FISCAAL ATTEST
Diverse giften met fiscaal attest
Jubileum Vervloet

5.145,00
1.590,00

IMSO 2015/3

7

5.550,00

102.521,70

6.735,00

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Werkrekeningen
Spaarrekeningen

921,29

23,49
897,80

25,00

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

0,00
25,00

SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN PER 31/12/2014
ONKOSTEN

-85 .229,37
-35.543,95

42%

-8.126,13

10%

Activiteiten en reizen

-19.965,95

23%

Diverse onkosten

-10.654,21

13%

Tussenkomsten
Feestdagen

Appartement Westende

10.939,13 -16%

OPBRENGSTEN

68.509,36

Festiviteiten en organisaties

42.806,70

62%

Lidgelden en giften

24.806,70

36%

921,29

1%

25,00

0%

Financiële opbrengsten
Diverse opbrengsten

POSITIEF SALDO WERKINGSJAAR:
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-16.720,01

TANTE ANGELE
In het Guiness-recordboek had ze zeker onder het lemma ‘Beste mens van de
wereld gestaan’. Ze had op jonge leeftijd haar man verloren. Hij was in het
begin van de oorlog tegen een muur verpletterd geworden door een Duitse tank.
Dat had haar ertoe gebracht alleen nog het goede in de wereld te betrachten. Ze
was een soort paxzalfster geworden. Waar ze maar kon, hielp ze iedereen uit de
brand. Ze stichtte of bewaarde de vrede als ze de kans kreeg. En tijdens de
oorlog had je kans genoeg om te oefenen.
Ze waren nu plots met vier vrouwen alleen in zulke moeilijke omstandigheden :
mijn oma, zijzelf en haar twee jongere zussen, w.o. mijn moeder. Het was een
eeuwige strijd en een voltijdse baan om niet tussen ‘zwart’ en ‘wit’ te worden
vermorzeld . Altijd loerde er wel ergens gevaar of werd je geassocieerd met
iemand of iets ook al wist je er zoveel vanaf als een Senegalees van
sneeuwballen gooien .
In’44 ging het wat beter. Ze werd bediende op de gemeentelijke dienst
“rantsoenering” en geregeld vielen er wel eens wat zegels voor brood, melk of
stroop “van de kar” .
Na de wereldbrand bleven alle burgers zitten met een oorlogscomplex.
Ze trok dan ook elke vrijdag naar de markt om bij Felixke wat ondergoed of
lijnwaad te kopen voor het geval dat die schele Pruis ° weer zijn staart zou
geroerd hebben.
Als jonge snaak koesterde ik gemengd gevoelens tegenover die vrijdagse
markt. Ik had behoorlijk het land aan het volk en de kraampjes, maar van één
zaak was ik zeker : ze zou bij Hubertineke binnenlopen . Daar kon je gif op
innemen. Deze laatste woonde op de hoek van de markt en dreef een handel in
parfum en andere welriekende lichaamsverzorgingsartikelen. Als je binnenging.
scheurde er een ragfijn , filigraan vlies dat al zijn geuren tegelijkertijd loste, van
kamperfoelie tot lavendel en van muskus tot bergamot . Het geheel had iets
oriëntaals bedwelmends, nog het best te vergelijken met de hypnotische blik
van de slang Ka uit het Jungleboek.
En dan begon Hubertineke aan de presentatie van de nieuwste producten. Ze
haalde met engelengeduld haar schatten boven : flesjes parfum, verstuivers,
zalfpotjes, lipstick of mascara. En ruiken mocht ik natuurlijk ook. Als de koop
gesloten was of zelfs niet, steeds volgde hetzelfde ritueel : ik kreeg aan het eind
elke keer een geurkaartje van ‘Bonsoir de Paris’ met op de voorzijde een gele en
een blauwe parkiet .Weken erna rook je het nog. En als er hier of daar eens iets
een kwalijke geur verspreidde, had ik nog altijd ‘Bonsoir’ ter beschikking.Tante
ontwikkelde wat Patrick Süskind later mijn ‘olfactorisch orgaan’ zou noemen.
Het geurkaartje heb ik na de dood van mijn moeder teruggevonden.
IMSO 2015/3
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Het rook naar veertig jaar kast.
Maar ook mijn smaakpapillen hadden mazzel. Vooral het dessert interesseerde
me. Zoals Marcel Proust lang na haar dood zich nog steeds het madeleinekoekje
van zijn tante herinnerde , komt het water me nog in de mond als ik aan haar
puddinkjes denk. Ze hield maar van één smaak en dan nog maar van één merk :
vanille van Impérial. Maar steeds was het benieuwd uitkijken naar het toetje.
Nu eens lag het dessert bedolven onder een grote berg met kristalsuiker geklopte
room van Nestlé, dan weer lagen er op de bodem van het kommetje twee
koekjes, gedoopt in (jawel) sterke drank.
Tijdens de weekends zat alles snor. Vrijdagavond werd er naar een film op TV
gekeken. Als het een speurdersverhaal was, had ze na ten hoogste een half uur
de smiecht te pakken. Ook mijn politiek inzicht komt van haar. Als er een of
andere hufter ons halve waarheden en hele leugens op de mouw trachtte te
spelden, had ze dat onmiddellijk in de smiezen.
Zaterdags kwam Jaak “de bekker”. Met een brede zwaai gooide hij de
schuifdeur van zijn VW-bestelwagen open en daar lagen ze dan, uitgespreid op
een hagelwit laken : de broodjes, de puntbroodjes, de koffiekoeken en de
appelflappen. Omdat ik geen zoetekauw ben, interesseerden me alleen de
broodjes. ’s Avonds at ik dan broodjes met stroop en enkele hard gebakken
stukjes spek. Een delicatesse. Wie het niet begrijpt, hij leze “De vriendschap”
van Connie Palmen. Dan hoort hij het eens van een ander.
De zondag pakte ik eerder tactisch aan. Ik had immers méér ijzers in het vuur
liggen en ging eten waar ik het het lekkerst vond. Na de middag ging ik bij
tante, want dan luisterde ik naar de hitparade op Luxemburg, maar om half drie
stond het afleesmes van de radio op Brussel één. Het programma “Opera en
Belcanto” was jàààren een grote hit. Het begon steevast met ‘Het smedenkoor’
uit “Il trovatore” van Verdi. En dan zat ze eigenlijk maar te wachten op een
aria,gezongen door de Italiaanse tenor Benjamino Gigli. Van als hij begon, zat
ze met een gelukzalige glimlach te genieten, haar dag kon niet meer stuk. Zou
‘geluk’ iets te maken hebben met zulke kortstondige momenten van extase ?
Intussen was het stilaan tijd geworden voor ons zondags glaasje zoete, witte
wijn. ‘Muscat de Samos’, het onklopbare wekelijkse ritueel, door ons gekoesterd
als de theeceremonie bij de Japanners.
Vooraan stond de vensterbank vol sansevieria’s, in de hoeken stonden de
rubberplanten en in elke bocht van de obligate rotanslang hing een pot
asparagus. Het interieur was normaal in die tijd,maar mijn tante zelf had stijlen
ze ontwikkelde mijn zintuigen . Ik kan er haar alleen maar om danken .
André Werelds
Pruis : courant Zuid-Limburgs voor Duitser
‘de bekker’ i.p.v. bakker. De Umlaut hebben we van de Pruisen.
IMSO 2015/3
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Vanwege Moeke Lutgarde,
Geen vaarwel, noch adieu, maar tot ziens.
Reeds meer dan 17 jaar geleden werd bij Kurt MS vastgesteld.
Het 1ste jaar werd ingevuld door onderzoeken en verblijf in andere klinieken.
Daarna hebben we, door verschillende weken in de kliniek te Melsbroek en dan
met 1 dag en vanaf het 3 de jaar met 2 dagen in de week, Melsbroek leren
kennen.
Melsbroek dit betekent buiten de therapieën vooral de mensen: dokters,
verpleging, alle mensen die mee de verzorging van mens en kliniek
vertegenwoordigen, te veel om op te noemen. (onthaal, therapeuten,
keuken,administratie, poetsdienst, technische dienst, vrijwilligers, ciber, enz…)
Maar als belangrijkste personen voor Kurt en mij waren de medestrijders, die
door dezelfde ziekte of een andere ziekte getroffen werden. Hun manier om met
de ziekte om te gaan. Om verder te leven met: pijn, verdriet, blijheid,het
moeilijk hebben, genieten, samen zijn.
Vertellen hoe het leven zinvol kan zijn, want leven is een lach en een traan. Is
niet stil staan maar verder gaan.Van al die jaren met jullie hebben Kurt en ik
genoten. Hebben we deel uitgemaakt van het leven met en tussen jullie.
Jullie waren vanaf het begin mijn therapeuten en zeker na het overlijden van
Kurt.
Zoals Kurt in mijn hart blijft, blijven ook jullie er een plaats innemen.
Herinneringen te veel om op te noemen. De cafetaria de bijzonderste
ontmoetingsplaats: eten, drinken, zagen, klagen, huilen, lachen, babbelen over
van alles en nog wat. Mensen ontmoeten waarmee we een nauwere band hadden
en hebben. En het waren er velen. Namen noem ik niet omdat ik, beter gezichten
onthoud dan namen, en omdat ik niemand wil overslaan.
Keuzes maken is één van de moeilijkste dingen in het leven. Vooral als het blijft
deel uitmaken van je leven. Familie gaat voor zegt men, maar jullie maken deel
uit van mijn familie. Daarom zeg ik geen vaarwel of adieu, maar tot weerziens.
Bedankt allemaal van de min verdiepingen tot de bovenste verdieping.
Tot ziens, Lutgarde lutgarde10db@telenet.be

IMSO 2015/3
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Interview met Mevrouw Myriam CORNELIS

Inleiding
Het interview werd afgenomen in het Frans en nadien vertaald.
Myriam werd vooraf goed ingelicht over de bedoeling van het interview,
namelijk het in beeld brengen van de weerslag van de ziekte en
anderzijds aan te tonen hoe de ondervraagde persoon zich heeft kunnen
verdedigen tegen de ziekte. Myriam ging met enthousiasme in op onze
uitnodiging.
Het leven vóór de ziekte
Y.- Laat ons van start gaan met het beschrijven van uw dagelijks leven
vóór de ziekte, tijdens uw jeugdjaren. Het milieu waarin je werd
opgebracht. M.- Ik werd geboren in een gezin van landbouwers.
Y.- In welke streek ?
M.- In het Pajottenland. Mijn vader werkte op het land en mijn moeder
gelastte zich met alle huishoudelijke taken en stond nooit stil.
Y.- Het was hard werken ! M.- Ja, ja.
Y.- Hoevel broers en zussen heb je ?
M.- Twee broers en een zus. Ik was de laatste uit de rij.
Y.- Welke studies volgde je ?
M.- Ik volgde een opleiding Handel.
Y.- Humaniora ?
M.- Neen beroepsmiddelbaar onderwijs.
Y.- Wat waren buiten je studies je andere bezigheden ?
M.- Ik was bij de Chiro.
Y.- Ah. Ik ook. En na je studies wat ben je toen begonnen ?
M.- Dan ben ik onmiddellijk gaan werken.
IMSO 2015/3
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Y.- Hoe ging je van start ?
M.- ( Met een kleine glimlach). Ik ging werken in de brouwerij van
Eylenbosch, waar ze Kriek Lambic brouwden. Als bediende natuurlijk
… niet om te proeven ! Later, op uitnodiging van cliënt ben ik
overgestapt naar een verzekeringsbureau.
Y.- Ja, dat is wel geheel iets anders. Heb je dan geen bijkomende
opleiding moeten volgen ?
M.- Neen, mij opleiding handel volstond. Op mijn werk had ik de
gelegenheid mij in het Frans te bekwamen.
Y.- Dat kan ik beamen. Je spreekt zeer goed Frans.
M.- Ik trek mijn plan. Y.- Neen, het is beter dan je zelf aangeeft.
Y.- Was je gemotiveerd in je werk ? M.- Ja zeker.
Y.- En je relaties op het werk ? M.- Ik was altijd wel sociaal aangelegd.
Y.- Was toen nog alleestaande ?
M.-Neen ik was intussen gehuwd. We zijn nu 41 jaar getrouwd.
Y.- Wanneer werd je geboren ? M.- in 1952.
Y.- Hoe waren de verhoudingen op je werk ?
M.- Goed. In een verzekeringbureau doet een bediende verscheidene
taken.
Y.- Hoe verliep je jeugd ?
M.- Zoals ik al zei was ik de jongste in de rij en mocht ik nooit
deelnemen aan de spelen van mijn grote broers en zus. Ik was te jong en
voelde me wat ongelukkig, maar ik kon altijd wel compenseren met
andere punten van interesse. Ik ging regelmatig klagen bij moeder
waarbij de anderen werd berispt en ik nadien wat snoepjes kreeg als
compensatie.
Y.- Denk je terug aan dat leven van vroeger als was het het echte leven ?
M.- Ja, het verschil met wat volgde was groot, het was anders. Ik weet
niet maar vroeger was alles veel eenvoudiger. Maar dat is normaal alles
evolueert.
IMSO 2015/3
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Y.- Denk je dat leven voor zichzelf veel betekent ? Of ging je geregeld
naar anderen toe, had je de neiging om je over anderen te bekommeren ?
M.- Ja zeker, is was zeer sociaal aangelegd.
Y.- Had je vertrouwen in jezelf ? M.- Ja.
Y.- Wat waren je filosofische/religieuze overtuigingen ?
M.- Bedoel je toen ?
Y.- Ja. M.- Katholieke overtuiging.
Y.- Dus je bent gelovig?
M.- Jazeker. Zeker vroeger, maar de tijden zijn veranderd niet ?
Y.- Zocht je toen om vele vrienden te maken ? M.- Ja.
Y.- Wat bond je met je vrienden, om welke reden werden ze je vrienden ?
M.- Ik stond altijd positief tegenover mensen van alle soort.
Y.- Voelde je je sterk aangetrokken om materiële zaken te bezitten ? Wat
verbond je toen met het leven ?
M.- Mijn opvoeding en mijn karakter spelen hierbij een grote rol. Ik had
een speels karakter, en dat is gebleven.
Y.- Hoe was je omgeving ? M.- Mijn omgeving was volledig naar mijn
zin.
Y.- En op financieel vlak ?
M.- We waren met vier kinderen. Vader ging werken en moeder hield de
beurs zoals men zegt.
Y.- Als vrijetijdsactiviteit ging je naar de Chiro.
M.- Ja dat was het.
Y.- Naast de Chiro kon je je vermaken met andere activiteiten ?
M.- Ja. Met thuis te spelen. We waren echte kapoenen.
Periode na de diagnosestelling
Y.- Wanneer zijn de eerste ziektetekens opgetreden ?
M.- Hoe de ziekte juist begon weet ik niet meer … maar ik denk kort na
de geboorte van mijn dochtertje. Nu is ze al 13 jaar oud.

IMSO 2015/3

14

Y.- Wat waren dan de ziektetekens ?
M.- Ik werkte toen op een schrijfmachine en plots werd het typen haast
onmogelijk wegens het optreden van voosheid in mijn hand. Ik vond dit
wel eigenaardig. Mijn huisarts zei : “Dit is niet normaal, je moet een
collega van mij in het ziekenhuis consulteren.” Toen werd ik met de taxi
naar huis gevoerd. Nadien in het ziekenhuis stelde de specialist de
diagnose van MS. Ik wist niet wat dit allemaal betekende want ik
beschikte over geen enkele informatie rond MS. Toen werd ik snel
verwezen naar het Centrum te Melsbroek.
Y.- Heb je nadien nog het werk hernomen ?
M.- Neen dat werd me onmogelijk. Op een dag stopte mijn loopbaan.
Mijn baas begeleidde me naar huis.
Y.- En bestond er dan geen mogelijkheid om aangepast werk te vinden ?
M.- Neen, neen. Van de ene dag op de andere viel ik zonder werk.
Y.- Hoezo ?
M.- Voor de arbeidsgeneesheer kwam ik niet meer in aanmerking en
moest ik thuis blijven.
Y.- Hoe reageerde uw man op deze situatie ?
M.- Hij heeft deze situatie met veel begrip aanvaard. Hij lijdt zelf aan
een handicap en is ook werkonbekwaam.
Y.- Bleef enkel je linkerhand aangetast ?
M.- Neen, ook mijn linkerbeen. Voor mijn hand waren het
gevoelstoornissen maar voor mijn been wist ik niet wat er eigenlijk mis
liep.
Y.- Kon je je plaats in je gezin nog aan ?
M.- (Myriam bleef spraakloos. Uit haar mimiek kon opgemaakt worden
dat dit van zelfsprekend was).
Y.- Je vermeldde al dat je een kind had. M.- Ja, een dochter.
Y.- Hoe reageerden uw vrienden op deze nieuwe situatie ?
M.- We woonden in Vilvoorde en we hadden geen vrienden die ons
thuis kwamen bezoeken. Mijn man was was daar niet op gesteld. Hij is
eerder teruggetrokken.
IMSO 2015/3
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Y.- Maar jij bent eerder sociaal aangelegd ! M.- Ja.
Y.- Ging je tijdens deze periode op zoek naar meer uitgebreide
informatie ? Op medisch, financiëel en sociaal vlak ? Hoe heb je op uw
toestand gereageerd ?
M.- Ja, ik heb veel geweend. De aanvaarding was pijnlijk en moeilijk !
Het leven viel toen hard te verduren. Toen men mij de diagnose
mededeelde was het voor mij als een donderslag bij heldere hemel.
Y.- Bleef je gevoel van eigenwaarde toen gespaard ?
M.- Ja, dat bleef zoals voordien. Misschien werd het wel onbewust
aangetast, maar …
Y.- Had je de tendens om je wat terug te trekken ?
M.- Neen.
Y.- Bleef je nog zo sociaal als vroeger, gericht naar anderen ?
M.- Ja. Ja.
Y.- Wat liet je toe om het hoofd boven water te houden ?
M.- Wel het feit van hier naar het centrum te komen.
Y.- Wil je dat even toelichten ?
M.- Ja. Ik dacht ik heb MS en ben thuis alleen met deze ziekte. Als ik naar
het Centrum ga dan vind ik daar veel lotgenoten met dezelfde ziekte. En
dat kon ik me thuis niet voorstellen. Mijn eerste bezoek in Melsbroek liet
op mij een sterke indruk na. Zoveel mensen in de rolstoel. Dat is me bij
gebleven. Toen ik voor de eerste maal op raadpeging ging kwam ik echt
in contact met de ziekte. Voordien had ik geen echt beeld van de ziekte.
Y.- Kon je toen nog stappen ?
M.- Ja, met een rolator.
Y.- Om terug te komen op je religieuze/filosofische overtuiging in deze
periode waarop de ziekte duidelijk werd, stelde je toen een verandering
vast ?
M.- Ja. Ik was nochtans opgevoed als katholiek en vanaf toen ging ik niet
meer naar de kerk.
Y.- En je vriendschapsbanden hoe evolueerden ze toen ?
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M.- Ja, nu had ik geen vrienden meer want je echte vrienden leer je
kennen in geval van nood.
Y.- Hoe reageerden ze dan wel ?
M.- Wel ik had er al weinig. Ik had wel een goede buur …. maar hier in
Melsbroek voel ik me thuis. Hier voel ik me begrepen.
Y.- Werd je woning aangepast ?
M.- Ik ging op het gelijkvloers slapen en nadien we kochten we een
appartementswoning op het gelijkvloers in een gloednieuwe bouw.
Y.- En hoe evolueerde je financiële situatie ?
M.- Mijn man is ook gehandicapt en geniet van een
invaliditeitsuitkering.
Y.- Hoezo ? M.- Ja sinds 5 jaar.
Y.- Wat zijn de financiële gevolgen ?
M.- Wel mijn man was boekhouder en hij wist wel hoe alles moest
geregeld worden. We hadden vele jaren kunnen sparen.
Y.- En je vrije tijd, je hobbies ?
M.- Mijn hobby was de tijd die ik kon doorbrengen met mijn
kleinkinderen. Ze kwamen ons geregeld bezoeken.
Y.- Ja, dus het familale leven ?
M.- Inderdaad.
De periode nadien. De huidige periode.
Y.- Heeft je echtgenoot zich goed kunnen aanpassen ?
M.- Ja, zoals ik reeds vermeldde is hij zelf aangetast door een handicap.
Y.- En je dochter ?
M.- Mijn dochter is verpleegster. Ze komt ons regelmatig bezoeken. Ze
kent de problemen en kent ook sommige patiënten die te Melsbroek
behandeld worden. Hier ontmoet ik soms mensen die me zeggen : “Je
moet je moeder maar eens de beste groeten van ons overmaken” !
Y.- Wat bindt je nu aan het leven ?
M.- Wel, onze twee kleinkinderen.
Y.- Hoe is het met je eigenwaarde gesteld ?
IMSO 2015/3
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M.- Die kan ik bestempelen als goed.
Y.- Hoe is het, in deze periode, met je religieuze/filosofische overtuiging
gesteld ?
M.- Wel, ik blijf katholiek maar ….
Y.- Hoezo ? Ja dat is niet een volledig antwoord op mijn vraag. Sommige
mensen ondervinden een grote steun door hun religieuze/filosofische
overtuiging. Anderen gelovigen zien dit anders en getuigen niet van
deze steun.
Y.- Werd uw appartement aangepast ? M.- Ja.
Y.- Hoe evolueerde uw financiële situatie ? M.- Alles kwam in orde
dankzij mijn man die al het papierwerk in orde bracht.
Y.- Myriam, je bent bedankt. We hebben alle nodige informatie kunnen
inwinnen waarvan we ook zeker zijn dat ze mag verschijnen in ons
tijdschrift. Myriam beaamde volledig dit standpunt.
Commentaar :
Myriam heeft een positieve instelling i.v.m. haar eigenwaarde. Haar
mogelijkheid om weerstand te bieden (haar hoofd boven water te
houden) bij het verwerken van haar ziekte ligt voornamelijk in de natuur
van haar persoonlijkheid : ze is zeer open, sociaal, zeer gericht op haar
familiaal leven. Voor haar bestaan er geen verwikkelingen.
Ze was als van de hand Gods geslagen bij de mededeling van haar ziekte
maar heeft zich kunnen recht houden. Voornamelijk haar contacten in
Melsbroek hebben haar wederaanpassing kunnen opstarten want ze is
zich bewust geworden dat ze niet alleen was in de verwerking van de
ziekte. Regelmatig contact in het Centrum heeft haar toegelaten kennis te
maken met meerdere vrienden. Ze voelt zich hier thuis en ontmoet hier
ook patiënten die door haar dochter als thuisverpleegster worden
behandeld.
Het interview werd afgenomen door Yvon Leroy.
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Welness Day in het Nationaal MS Centrum te Melsbroek.
Zoals in vorige jaren werd ook in 2015 de jaarlijse Welness dag
georganiseerd.
Op dinsdag 10 maart was het zover en kwamen de jongeren van
SIMA-Aarschot, die de opleiding schoonheidsspecialist en haarkapper
volgen, onze patiënten verwennen.

We zagen enkel stralende gezichten. Zowel dames als heren hebben er
van genoten. Sommigen waagden zelfs stiemen een tweede beurt.
Geenstress en eengeslaagde make-up.

Dit intiatief werd mogelijk gemaakt door Sonia Verduyckt en Anemie
De Clerck van het N.M.S.C. en dankzij de sponsoring van IMSO.
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Goede morgen ,
Betreft : Beschermer voor doorligwonden : voet- enkel –
onderbeen.
Werkelijk een aanrader !
Gemakkelijk aan te brengen .
Zie aub foto’s hieronder.
Ikzelf gebruik het sinds
ongeveer een maand en heb
een heel goed resultaat ! ! !
De wonde in mijn enkel wil
maar niet genezen ondanks
uitstekende verzorging met Iso Betadine , Jaloplast en Allevyn , maar ik heb
GEEN pijn meer ’s nachts … en dat vind ik belangrijk voor een betere
nachtrust .
Tot verdere info steeds bereid.
Met vriendelijke groeten,Jacques Merckx
___________________________________________________________________________

Feestkalender 2015

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
IMSO 2015/3
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Een bericht van Jacques Merkx
EEN GRAPPIGE ERVARING … MAAR NIET VOOR DEZE MAN NATUURLIJK
HET ZAL HEM LEREN ! ! ! ( OF TOCH NIET ? ). HIJ WAS GAAN PARKEREN MET DE
KAART VAN EEN OVERLEDEN PERSOON !
DIT ZOU TROUWENS VEEL MEER MOETEN GEBEUREN !
MAAR WAT ABSOLUUT BELANGRIJKER EN NOODZAKELIJK IS :
WANNEER ZAL DE OVERHEID ...
NA AL DIE JAREN DAT DIT PROBLEEM GEKEND IS, EINDELIJK STARTEN MET DE
CONTROLE VAN DE KAARTEN VAN OVERLEDEN PERSONEN
DIE NOG STEEDS IN HET BEZIT ZIJN VAN FAMILIELEDEN EN VRIENDEN !
ZIJ VINDEN HET ZO GEMAKKELIJK ONZE PLAATS IN TE NEMEN …WAAROM ZOUDEN
ZE DE KAART INLEVEREN ? ... EN ALS JE DEZE MENSEN DAN VRIENDELIJK
AANSPREEKT , LACHEN ZE JE VIERKANT UIT ……GEVOLGD DOOR : “ DAT ZIJN UW
ZAKEN NIET MAN “ … OF DE “ MIDDENVINGER “ , MET EEN SPOTTENDE GLIMLACH
VRIENDELIJKE GROETJES VAN JACQUES

___________________________________________________________________________

TE KOOP na overlijden van een IMSO-lid
1) Medilax relaxzetel van REVILAX: liftfunctie ; zit-, lig- en kantelfunctie dmv 4 motoren
met electrische bediening. Aangekocht december 2014 (2433 € nieuwprijs). 5 jaar
garantie. Prijs o.t.k.
2) Elektrische rolstoel “QUICKIE JIVE” (aangekocht mei 2013). Informatiebrochure
beschikbaar. Richtprijs 4000 €.
3) Manuele rolstoel “KUSCHALL COMPACT” (aankoop 2010). Prijs o.t.k
4) Anti-decubitus wisseldrukmatras (aangekocht 2011). Alpha trancell deluxe set
oplegmatras. 14 polyurethane banen, 10 min. Cyclus, statische hoofdzone,Cpr
deflatieventiel, aanpasbare bindlinten, visueel drukalarm. Patiënten tot 120 kg –
200x84 cm. Laag tot matig decubitus risico. Richtprijs 500 €.
5) Hoog/laag bed Arminia van het merk BURMEIER . Gebruikershandleiding
voorhanden. Aangekocht augustus 2014 voor prijs van 1520 €. Prijs o.t.k.
6) OPEL Combo (bjr. 2004-diesel). Hydraulisch doorzaksysteem met automatische
oprijplaat.Rolstoelvergrendeling. Aantal km 95.000. Richtprijs 10.500 €
7) Elektrisch instelbare statafel (aankoop 2010). Gebruikershandleiding beschikbaar.
Prijs o.t.k.
8) XENA hydraulisch hoog/laag douche-toiletstoel (2010).
9) AKS Benelux patiëntenlift (aks-duo). Informatiebrochure beschikbaar. Prijs o.t.k.

Contactgegevens 0486 95 67 96 en 0486 17 47 75. Liefst na 18u.
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PUZZEL EN SUDOKU
Puzzel
Wij ontvingen 10 oplossingen waarvan 2 foute.
Correcte antwoorden werden ingestuurd door :Simone Steels,
Godelieve Smets, M.-L. Peetermans, Rita Verbeke,Jenny Van
Landeghem, Frieda Clemens, Livia Verschueren en Madeleine Petrus.
Uit de hoed kwam : Jenny Van Landeghem. Proficiat.
Sudoku
Er waren 14 correcte antwoorden :Noëlla Wuytack,Livia Verschueren,
Madeleine Petrus, Freddy Franckaert,Myriam Saerens,Jenny Van
Landeghem, Marina Van den Brande, Rita Verbeke, Alfons Roosen,
Paula Verhaegen, Simone Steels, Lieve Smets en Marie-Louise
Peetermans en één zonder naam.
De winnares heet : Marina Van den Brande. Gefeliciteerd.
___________________________________________________________________
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Zweedse puzzel N°3
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ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN

OCTOBER - OCTOBRE

NOVEMBER - NOVEMBRE

VAN HOOF Maria

ST-KATELIJNE-WAVER

GHYSEBRECHTS Cecile

ZWIJNDRECHT

DEVILLE Hilda

DWORP

VAN BULCK Joanna

NIEUWPOORT

VANHAMME Georgette

BRUSSEL

LANGHENDRIES Veronique

SCHILDE

OP DE BEECK S.

MOL

MERCKX Jaak

GRIMBERGEN

VAN HOECK Maria

LIEZELE

VAN LAERE Yvan

KEERBERGEN

VAN LENT Maria

HALLAAR

SCHENAERTS Annie

KRAAINEM

VERMEIR Christian

ASSE

ROOSEN Alfons

LUMMEN

THIERENS Franky

BORNEM

MERCI Albert

WILSELE

VAN WOENSEL Monique

MERKSEM

DELLAERT Marijs

ANTWERPEN

CASTEELS Karina

TREMELO

CANIPEL René

ERPE-MERE

WEETS Philippe

STEENOKKERZEEL

PIQUET Marie

BELGRADE

GOVAERTS Greta

TURNHOUT

DE BRUYN Katleen

VOORDE

DE PRIL Annick

BRASMENIL

BAL Hendrik

BOOM

CLAUS Pierre

ESCANAFFLES

VAN CLAPDURP Viviane

MECHELEN

BROUNS Philippe

KAPELLE o/d BOS

MOULIN Anne

DIEGEM

RABAEY Nancy

BUKEN

SEYSSENS Kristin

OVERPELT

BRUSSELMANS Veerle

Vilvoorde

PEETERS Annicq

ENGSBERGEN

UYTTERSPROT Ann

LEBBEKE

NAPOLI Ruggero

LODELINSART

DERAET Sabrina

LEBBEKE

DE RYDT Michel

VILVOORDE

BROUWERS Hilde

KAPELLE O/D BOS

KRAGHMANN Fanny

VOLLEZELE

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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DECEMBER - DECEMBRE
VERHELST Paula

MOERZEKE (Hamme)

DEBEFVE Nicole

ZAVENTEM

DERONDE Marie Jose

TERVUREN

VANDERHAEGEN Hilda

TREMELO - BAAL

VAN DEN BERGH Maria

TIELT

SAGAER Gilberte

HASSELT

CHARELS Marcella

HEVERLEE

HENNEBEL Colette

MELIN

BRESSELEERS Maria

OLEN

STEELS Simonne

ZELE

LONEZ Preyse

IXELLES

SCHREY Josiane

BONHEIDEN

DE KEERSMAECKER Riet

BERCHEM (Antwerpen)

RIJDAMS ROGER

MELSBROEK

GEERAERTS Rosa

KAGGEVINNE

DE BUYST Marcelle

BRUXELLES

VERHOEVEN Patricia

MECHELEN

AERTS Maria

MINDERHOUT

KERSCHEN Jean-Claude

BRUXELLES

DE MEESTER Bruno

ANTWERPEN 2

JACQUES Marleen

MEISE

DE WINNE Eddy

ST.KATELIJNE WAVER

VAN DEN BEMPT M.

SCHILDE

DE SITTER Christel

BERLARE

GHISLAIN Rolande

LOBBES

VAN LAERE Sonja

NIEL

WUYTACK Noëlla

BUGGENHOUT

DURENNE Bruno

LAEKEN

RIGAUX Katleen

ELLEZELLES

KEMPENEERS Christel

STEENOKKERZEEL

LAEVERS Natalie

HAACHT

VERTESSEN Chris

TIENEN

VANHAMEL Nadia

ANTWERPEN
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I.M.S.O.
International Multiple Sclerosis Organisation asbl
Vanheylenstraat 16 - 1820 Melsbroek

RAPPORT FINANCIER
RESULTATS ET BI LAN S

31/ 12/ 2014

Numéro National: 4 398412 53
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INTERVENTIONS

Fonds de soutien
Frais de transport
Entretien chaises roulantes
Medicaments
Support logostique au Centre National

-10.851,58
-5.453,24
-6.250,00
-11.621,13
-1.368,00

FÊTES

Pâques
Fêtes des pères et mères
Noël et Nouvel An

-652,50
-304,33
-7.169,30

ACTIVITES ET VOYAGES

Visites Shopping Patients
Activités diverses Patients
Excursion annuelle Pairi Daiza

-10.250,46
-6.961,71
-2.753,78

OVERZICHT VAN DE DIVERSE ONKOSTEN
Frais de téléphone
Frais postaux
Frais de bureaux et imprimés
Frais de la Revue ‘Amicalement Votre’
Cadeaux et fleurs
Petit matériel
Assurances
Honoraires Avocats (Tribunal du Travail)
Frais bancaires
Taxes de patrimoine et publication
Frais internet, cybercafé et cours

APPARTEMENT NIEUWPORT
Frais totaux
Don Rotary Club Zaventem
Contribution des Patients
Achat matériell Sandeshoved

IMSO 2015/3

-306,79
-1.271,76
-497,13
-5.506,67
-210,00
-999,45
0,00
0,00
-590,83
-412,21
-859,37

-13.144,13
0,00
2.205,00
0,00
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-35.543,95

-8.126,13

-19.965,95

-10.654,21

10.939,13

42.756,37

DETAILS DES FESTIVITES ET ACTIVITES
SOUPER AUX MOULES
Frais
Recettes

-3.732,32
5.713,51

1.981,19

BARBEQUE
Frais
Recettes

-4.327,59
4.978,91

651,32

BUFFET FROID
Frais
Recettes
Dons Taxi Hendriks

-2.064,85
190,00
1.500,00

-374,85

SWIMMARATHON SWIMSO
Frais
Dons sans attestation fiscale
Dons avec attestation fiscale

-405,60
1.455,18
8.001,00

9.050,58

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

0,00
23.603,13
7.845,00

31.448,13

24.806,70

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

nombre
349
84
32
465

3.490,00
1.260,00
800,00

DONS SANS ATTESTAION FISCALE
Dons divers sans attestation fiscale
Dons 15° wing - Indian Day
Dons magazine ‘Amicalement Votre’

21,70
6.500,00
6.000,00

DONS AVEC ATTESTATION FISCALE
Dons divers avec attestation fiscale
Jubilée Vervloet

5.145,00
1.590,00
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5.550,00

102.521,70

6.735,00

921,29

DETAILS RECETTES FINANCIERS
Comptes courants
Comptes épargne

23,49
897,80

25,00

DETAILS RECETTES DIVERSES
Vente polo's, pins, t-shirts, …
Participation matériel médical

0,00
25,00

RESUME DES RESULTATS PER 31/12/2014
FRAIS

-85 .229,37
-35.543,95

42%

-8.126,13

10%

Activités et voyages

-19.965,95

23%

Frais divers

-10.654,21

13%

Interventions
Fêtes

Appartement Nieuwpoort

10.939,13 -16%

RECETTES

68.509,36

Festivités et activités

42.806,70

62%

Cotisations et dons

24.806,70

36%

921,29

1%

25,00

0%

Recettes financières
Recettes diverses

SOLDE EXERCICE 2014
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-16.720,01

INTERVIEW DE MADAME MYRIAM CORNELIS
INTRODUCTION
Cette interview s’est faite en néerlandais, à l’aide d’un dictaphone. Comme mes
questions n’avaient pas été posées de manière grammaticalement correcte, j’ai
tout transcrit en français, sachant qu’un merveilleux traducteur, parfaitement
bilingue, lui, se chargerait de la traduire à nouveau en néerlandais, à destination
des lecteurs néerlandophones de notre revue.
Myriam avait été contactée précédemment et informée de l’esprit de l’interview,
de ce que son but était de dresser un portrait de l’interviewé et de tenter de montrer ce qui l’a fait rebondir face à sa SEP. Elle l’avait acceptée avec enthousiasme.
Pour en garder toute la fraîcheur elle a été reproduite quasi intégralement en
conservant les tours de phrase employés réellement.
LA VIE D’AVANT
Y. – Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, Myriam, avec la vie
d’avant, dans le temps de votre jeunesse. De quel milieu étaient vos parents ?
M. – Mes parents étaient de milieu modeste, des cultivateurs.
Y. – Où ça ?
M. – Dans le Paillottenland. Mon papa travaillait et maman restait à la maison,
mais elle travaillait beaucoup.
Y. – C’était une vie dure !
M. – Oui, oui.
Y. – Combien de frères et sœurs ?
M. – Deux frères et une sœur. J’étais la dernière.
Y. – Quelles études avez-vous suivies ?
M. – J’ai fait le commerce.
Y. – Les humanités ?
M. – Non, l’enseignement moyen.
Y. – Quelles étaient vos autres activités, en dehors des études ?
M. – J’étais dans un mouvement de jeunesse, le Chiro (Le Patro, du côté francophone).
Y. – Ah !et moi aussi !
M. – Oui ?
Y. – Oui, oui ! Et, après vos études, qu’avez-vous fait ?
M. – Alors, j’ai commencé à travailler.
Y. – Comme ?
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M. (Avec un petit sourire) – Comme employée, dans une brasserie, de Eylenbosch, dans la Gueuze (Kriek Lambic). Comme employée, hein, pas pour tester !
Puis, suite à la proposition d’un client, j’ai changé de travail et j’ai été dans les
assurances.
Y. – Ah mais, c’est complètement différent. M. – Oui. Y. – Et vous avez dû étudier en plus ?
M. – Non, non, c’était suffisant. J’ai eu l’occasion d’apprendre le français.
Y. – J’ai eu l’occasion de le constater. Excellent français ! M. – Je me débrouille. Y. – Non, non, c’est plus que de la débrouille !
Y. – Vous étiez motivée pour ce travail ? M. – Oui, oui, certainement !
Y. – Et, au niveau de vos relations ? M. – Bah ! J’ai toujours été très sociable.
Y. – Etiez-vous seule ? M. – Non, non, j’étais mariée. Nous sommes mariés depuis quarante et un ans.
Y. – Quand êtes-vous née ? M. – En 1952.
Y. – Est-ce que l’ambiance était bonne, dans l’entreprise ?
M. – Oui, oui. Mais dans une entreprise d’assurance, l’employé fait un peu de
tout, hein.
Y. –Comment s’est passée votre jeunesse ?
M. – J’étais la plus jeune des quatre et je ne pouvais jamais participer aux jeux
des autres ! J’étais trop petite, trop jeune, et je me sentais un peu malheureuse.
Mais j’ai toujours pu compenser avec une chose ou l’autre. J’allais me plaindre à
ma mère et les autres étaient punis et moi je recevais des « snoepjes » (des bonbons).
Y. – Pensez-vous que la vie d’avant était la vraie vie et plus maintenant ?
M. – Oui, oui, la différence est grande, c’est tout autre chose ! Je ne sais pas. À
mes yeux, tout était plus simple. C’est normal, tout évolue, hein !
Y. – Pensiez-vous que vivre pour soi-même avait du sens ? Qu’être tout à fait
tourné vers soi-même avait du sens ? Alliez-vous vers les autres, aviez-vous
cette propension ?
M. – Oui, oui, j’étais sociable.
Y. – Aviez-vous une bonne estime de vous-même ?
M. – Oui !
Y. – Quelles étaient vos convictions philosophiques et religieuses ?
M. – Alors ?
Y. – Oui.
M. - Catholiques.
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Y. – Vous aviez la foi ?
M. – Oui ! Certainement ! Alors, oui ! Mais ce n’est plus comme cela maintenant, hein !
Y. – Essayiez-vous de vous faire des amis ?
M. – Oui.
Y. – Qu’est-ce qui vous unissait à ces amis ? Quel était le ciment de ces relations ? Pour quelles raisons étaient-ils vos amis ?
M. – Oui, j’étais ouverte à tout le monde.
Y. – Aviez-vous une grande attirance pour les biens matériels ? Qu’est-ce qui
vous attachait à la vie ?
M. – Notre éducation : nous avons été élevés comme cela. J’avais un caractère !
J’étais une espiègle (een speelster).
Y. – C’est resté !
M. – Oui, en effet.
Y. – Au niveau de l’environnement ?
M. – J’avais un environnement qui me convenait très bien.
Y. – Au niveau de l’argent ?
M. – Nous étions quatre enfants. Papa allait travailler et maman tenait le portemonnaie comme on dit.
Y. – Pour les loisirs, vous aviez le Patro (Chiro) ?
M. – Oui, c’est ça, le Chiro.
Y. – Que faisiez-vous encore à part le Chiro ?
M. – Jouer à la maison. Faire les quatre-cent coups (faire le « capoen »).

LA PÉRIODE DU DIAGNOSTIC
Y. – Quand a commencé votre maladie ?
M. – Je ne sais plus cela. Je pense que ma petite-fille venait de naître. Elle a
maintenant treize ans.
Y. – Quels étaient les symptômes ?
M. – Je tapais à la machine. Tout d’un coup ma main est devenue insensible. J’ai
ri avec cela. « Qu’est-ce qui se passe maintenant ? ». Je sentais des fourmillements. Notre docteur m’a dit : « Ce n’est pas normal, tu dois aller voir un confrère en clinique ». Alors on m’a conduite en taxi à la maison. Puis j’ai consulté
un spécialiste et il m’a posé le diagnostic : la SEP. Je ne savais pas ce que c’était
cette maladie SEP ! Puis je suis venue ici, à Melsbroek.
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Y. – Avez-vous encore travaillé ?
M. – Non ! Je ne pouvais plus. Ça a été la fin du travail, en une fois ! Oui, du
jour au lendemain. Le directeur m’a ramenée à la maison.
Y. – Et, il n’y avait pas moyen de faire une adaptation de votre travail ?
M. – Non, non. Aujourd’hui, travail. Demain, plus rien !
Y. – Ah !comme ça ?
M. – Pour notre médecin au travail, je ne pouvais plus, je devais rentrer à la
maison.
Y. – Au niveau des relations dans votre couple, comment a réagi vote mari ?
M. – Il a bien pris la chose. Il a montré de la compréhension. Mais il est également à la maison, il est handicapé aussi.
Y. – Et, comme symptôme, vous aviez uniquement la main gauche ?
M. – Non, la jambe gauche aussi. C’était des troubles de la sensibilité. Mais,
pour la jambe, je ne le savais pas.
Y. – Vous avez pu garder votre place dans la famille ? M. – (Myriam se tut,
mais à sa mimique on pouvait déduire que cela allait de soi).
Y. – Vous avez des enfants ? M. – J’ai une fille.
Y. – Qu’est-ce qui s’est passé avec les amis ?
M. – Nous habitions à Vilvoorde et nous n’avions pas vraiment des amis qui venaient à la maison. Mon mari n’était pas pour. Il a aussi un autre caractère que
moi, il est moins ouvert.
Y. – Vous êtes certainement ouverte, vous !
M. – Oui !
Y. – Nous sommes toujours dans la période du diagnostic : avez-vous cherché
une information complète au sujet de votre maladie : médicale, financière, vie
quotidienne ? Vous avez réagi immédiatement ?
M. – Oui, oui. J’ai beaucoup pleuré. L’acceptation était difficile !
Y. – Aviez-vous une dent contre la vie, à ce moment ?
M. – À ce moment, oui. Au moment où on m’a dit : « C’est la sclérose en
plaques », alors pour moi c’était un fracas !
Y. – Votre estime de vous ?
M. – Non, cela n’a pas changé. Peut-être inconsciemment, mais… .
Y. – Avez-vous eu tendance à vous replier sur vous-même ?
M. – Non.
Y. – Vous êtes restée tournée vers les autres ? M. – Oui, oui.

IMSO 2015/3

35

Y. – Qu’est-ce qui vous a aidée à rebondir ? M. – Eh bien, de venir ici à la clinique !
Y. – Ah oui !ça c’est important ce que vous venez de dire !
M. – Je pensais : j’ai la sclérose en plaques et je suis seule. Mais si tu viens ici,
tu vois d’autres cas ! Et je ne pouvais pas m’imaginer cela. Dès le premier jour,
j’ai eu une forte impression. Rien que des chaises roulantes. Cela m’est resté ! Je
venais ici pour la première fois, en consultation, et, rien que des chaises roulantes ! Je ne savais pas ce que c’était ,la sclérose en plaques.
Y. – Vous marchiez encore ? M. – Avec le rolator, hein.
Y. – Quelles étaient vos convictions philosophiques et religieuses, au moment
de votre diagnostic ?
M. – Plus rien, non. J’avais été éduquée dans le catholicisme et, alors, je ne suis
plus allée à l’église.
Y. – Est-ce que votre attitude avait changé dans la recherche d’amis ?
M. – Oui, je n’ai plus d’amis car vos amis, vous les reconnaissez quand vous
êtes dans le besoin.
Y. – Quelle importance ont eu vos amis, au moment du diagnostic ?
M. – Moi, je n’en avais pas beaucoup, des amis. J’avais un bon voisin… . Mais
ici (à Melsbroek) je me sens à la maison. Ici, ils me comprennent.
Y. – Votre maison était-elle adaptée ?
M. – Je suis allée dormir en bas. Puis, nous avons acheté un appartement au rezde-chaussée, dans une nouvelle construction.
Y. – Et, au niveau des finances ?
M. – Mon mari est en invalidité aussi ! Y. – Hou là ! M. – Il y a cinq ans.
Y. – Et, comment est-ce que cela a été financièrement ?
M. – Mon mari est comptable et il sait ce qu’il faut faire. Il a bien tout réglé. Et
nous avions bien épargné aussi.
Y. – Et, au niveau du temps libre, des loisirs ? M. – Les petits-enfants. Ils venaient beaucoup à la maison. Y. – Voilà, la vie de famille ! M. – Oui !

LA PÉRIODE ACTUELLE
Y. – Votre mari s’est-il bien adapté ?
M. – Oui, oui. Je dois dire que mon mari est lui-même invalide.
Y. – Et, votre fille ?
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M. – Ma fille est infirmière. Elle vient régulièrement. Elle connaît le problème,
hein ! Elle connaît aussi des gens qui viennent ici, à Melsbroek. Il y a des gens
qui viennent ici et qui me disent : « Vous avez le bonjour de votre fille ! ».
Y. – Qu’est-ce qui vous attache à la vie maintenant ?
M. – Eh bien, nos deux petits-enfants.
Y. – Votre estime de vous ?
M. – Bonne.
Y. – Au niveau des convictions philosophiques et religieuses ?
M. – Plus rien ! Je suis catholique, mais… .
Y. – Oui, mais ça c’est autre chose : mon intention était de savoir… il y a des
gens qui sont très aidés par leurs convictions religieuses. D’autres sont croyants,
mais mettent cela à part et disent que ce n’est pas pour eux une aide pour surmonter leur maladie.
Y. – Est-ce que votre appartement est adapté ? M. – Oui.
Y. – Au niveau financier ?
M. – En ordre, grâce à mon mari. Mon mari s’occupe des papiers.
Y. – Myriam, merci. Nous n’avons rien raconté… M. (ne me laissant pas terminer ma phrase) – Comment ?nous n’avons rien raconté ? Y. – Non !je veux dire
que tout ce qui a été dit me semble pouvoir paraître dans la revue.
Myriam acquiesce alors abondamment après que j’ai donné cette précision.
Commentaires :
Myriam a une bonne estime d’elle-même. Sa résilience semble bien provenir en
premier lieu de la nature de sa personnalité : elle est très ouverte, sociable, très
tournée vers la vie familiale. Ce n’est pas une nature tourmentée. Chez elle, pas
de complications.
Elle avait été fracassée à l’annonce du diagnostic, mais a bien rebondi actuellement. C’est surtout sa venue à Melsbroek qui a déclenché sa résilience car elle
s’est rendu compte qu’elle n’était pas seule à être atteinte de la sclérose en
plaques. Sa fréquentation régulière de la clinique lui a permis de se faire de
nombreux nouveaux amis. Elle se sent là comme en famille et plusieurs patients
de la clinique sont soignés à domicile par sa fille, infirmière.
Yvon.
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Calendrier 2015

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.

A vendre après décès d’un membre de l’I.M.S.O.
Fauteuil relax Medilax de REVILAX. Acheté en 2014, prix neuf 2433. Prix à
convenir. Commande électrique. 4 moteurs.
Chaise roulante. électronique « QUICKIE JIVE » achetée en mai 2013,
avec mode d’emploi. Prix autour de 4000.
Chaise manuelle « kuschall compact » (achat 2010). Prix à concenir.
Matelas anti- decubitus à pression variable (achat 2011). Alpha Transcell
de luxe set… Patient jusqu’à 120 kg- 200x84 cm. Risque d’escharre : léger
à moyen. Prix : environ 500 €.
Lit haut-bas Arminia, marque BURMEIER. Acheté août 2014 auprix de
1520 €. Prix à convenir.
Opel Combo (2004-diesel). Plancher qui descend hydraulique et attaches
pour chaise roulante. 95.000 km. Prix indicatif 10500 €.
Appareil de mise debout électrique (achat 2010) avec mode d’emploi,
Siège de douche hydraulique montant-descendant (2010) et
lève-personne AKS Benelux, avec mode d’emploi. Prix à convenir.
Contact : 0486 95 67 96 et 0486 17 47 75. De préférence après 18 heures.
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Puzzle Fr. N°3
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Sudoku 3
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Résultat du puzzle 2

Uitslag van puzzel 2

Résultat du Sudoku 2 - Uitslag Sudoku 2

Résultat du sudoku
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame De Roo Ingrid, Madame Marie-Joséee Piquet, Monsieur
Bruno Durenne et Monsieur Bernard Lonez.
Madame Marie-Joséee Piquet gagné la récompense de 30 €.
Résultat puzzle
Les personnes suivantes nous ont adressé la bonne réponse : Madame Michèle
Béduneau, Madame De Roo Ingrid, Madame Arlette Gelin, Madame Marie-Joséee
Piquet, Monsieur Bruno Durenne et Monsieur Bernard Lonez.
Madame Arlette Gelin a gagné la récompense de 30 €.
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INTERNATIONAL MS ORGANISATION

Redactieraad / Comité de rédaction : André Werelds, Yvon Leroy, Petra Bober,
Francine Luyckfasseel, Luc De Wolf, Dr. Ketelaer.

Redactieadres / Adresse du bureau de rédaction :
I.M.S.O. v.z.w.
VANHEYLENSTRAAT 16
1820 MELSBROEK
TEL. : 02/597.80.00

Patiënten / Patients

:

€ 10

Familie en vrienden
Familles et amis

:

€ 15

Steunende leden / Membres de soutien :

€ 25

Door storting op volgend rekeningnummer van de Bank RECORD
Par versemenet au compte bancaire suivant : BE63 6528 3223 3208
Op naam van IMSO/au nom d'IMSO
GRAAG VERMELDEN : RIJKSREGISTERNUMMER, BTW – NUMMER ou GEBOORTEDATUM
VEUILLEZ MENTIONNER VOTRE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL, NUMERO TVA OU DATE
DE NAISSANCE.

OPMERKING: GIFTEN VAN € 40OF MEERGEVEN RECHT OP FISCAAL ATTEST.
LIDMAATSCHAPSGELD DIENT EXTRA BETAALD TE WORDEN EN GEEFT RECHT OP HET
TIJDSCHRIFT. (vb.€ 50 = gift + € 10 lidmaatschap) (voor niet-patiënten € 40 + € 15= € 55)
ATTENTION : UNE ATTESTATION FISCALE SERA DELIVREE POUR LES DONS DE € 40 OU
PLUS . (p.e. € 40 don+ € 10 = € 50 pour les patients/ € 40 don+ € 15 = € 55 pour les autres)LA COTISATION, À VERSER EN SUPPLEMENT, DONNE DROIT À L'ABONNEMENT ÀLA REVUE.

TARIEF RECLAME / TARIF PUBLICITAIRE :
1/2 BLZ./PAGE : € 125 PER NUMMER/PAR NUMERO OF € 750 PER JAAR/PAR AN
1/1 BLZ./PAGE : € 250 PER NUMMER/PAR NUMERO OF/OU € 1500 EURO PER JAAR/PAR AN.

VOOR ALLERLEI INLICHTINGEN IN VERBAND MET LIDMAATSCHAPSGELDEN,
AANKONDIGINGEN, RECLAME :NEEM CONTACT OP MET ONZE REDACTIE.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS A PROPOS DES COTISATIONS,
ANNONCES OU PUBLICITES, VEUILLEZ VOUS ADRESSER A NOTRE SECRETARIAT.
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