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BACKSTAGE BART

Actrice Leah Thys 
was vorige week een van de 

BV’s die het startschot gaven van de 
tweede editie van de Ice Bucket 

Challenge. Vorig jaar was die een gigantisch 
succes. Wereldwijd werden 17 miljoen filmpjes 

opgenomen waarbij mensen een emmer ijskoud 
water over zich heen kregen. De actie bracht in ons 
land 310.000 euro op. De bedoeling was en is nog 

steeds de dodelijke spierziekte ALS onder de 
aandacht te brengen en het onderzoek ernaar 

te financieren. De ALS-liga wil elk jaar in 
augustus een Ice Bucket Challenge 
lanceren tot er een behandeling is 

gevonden voor de ziekte.

 LEAH THYS HAALT 
 EEN NAT PAK VOOR 

 HET GOEDE DOEL 

DE ICE BUCKET CHALLENGE IS TERUG

Evy Reviers, CEO van ALS Liga België, acteur Erik Goris, Belgisch 
topmodel Anouck Lepere en acteurs Marleen Merckx, Mong 
Rosseel en Leah Thys gaven het goede voorbeeld.

Leah’s arm in het 
verband? Je verneemt 

meer  op p. 24

STOM KEUKENONGELUK VOOR  
DE THUIS-ACTRICE

‘HET IS ALLEMAAL 
NIET ZO ERG, IK 
GA ER NIET VAN 
DOOD’

Vorige week maandag zakte 

Thuis-actrice Leah Thys af 

naar Leuven om samen 

met collega Marleen Merckx 

een ijskoude emmer water over 

hun hoofd te gieten in de strijd 

tegen de spierziekte ALS. Maar 

voor Leah deze uitdaging aan-

ging, wikkelde ze eerst nog plas-

ticfolie rond haar onderarm, 

omdat ze haar verband wilde 

beschermen tegen het water.

Leah, wat is er juist gebeurd?
“Twee weken geleden heb ik mij 

verbrand toen ik de kip uit de 

oven wilde halen. De kom 

schoof tegen mijn arm en die 

was natuurlijk gloeiend heet.” 

Wat heb je toen gedaan?
“Ik heb meteen mijn pols onder 

koud water gehouden en nadien 

LEAH THYS LOOPT BRANDWONDE OP
Leah Thys (70) loopt dezer dagen rond met een verband om 
haar pols. De Thuis-actrice liep twee weken geleden een 
tweedegraadsbrandwonde op toen ze de kip uit de oven haalde. 
De wonde geneest goed, maar wel langzaam.

bleef er nog een grote rode plek 

over, want het was een tweede-

graadsbrandwonde, maar naar 

het ziekenhuis ben ik niet ge-

gaan. Zo f lauw zijn we nu ook 

weer niet. (lacht) De dag nadien 

sprong die blaar wel open en 

heb ik er een speciale zalf op 

gesmeerd.”

 EXTRA VOORZICHTIG 
Hoe gaat het nu met de pols?
“Het geneest goed, maar wel 

heel langzaam. Af en toe jeukt 

het wel, maar dat is niet erg, hé. 

Gelukkig is mijn pols niet ont-

stoken, want anders zou het nog 

langer duren. Ach, het is alle-

maal niet zo erg. Ik ga er niet 

dood van. Al ben ik nu wel extra 

voorzichtig als ik nog iets uit de 

oven haal.” (lacht)

Komen de opnames van Thuis 
hierdoor in het gedrang?
“Nee, helemaal niet. Op dit mo-

ment heb ik nog geen draaida-

gen, en wanneer ik weer op de 

set sta, is dat allemaal weer in 

orde. Ik ben enkel aan het repe-

teren voor het theaterstuk Een 
Oscar voor Emily, dat vanaf sep-

tember speelt in het Fakkelthea-

ter, en dat lukt prima met dat 

verband rond mijn pols.” 
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