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Danshart ’13: samen gaan we ervoor!
Danshart ’13 staat voor beweging en amusement ten voordelen van het goede doel. Drie afdelingen van S-Plus 
en S-Sport nemen het initiatief ter HARTE en organiseren dansfeesten voor 50-plussers. 

Laat je hart en benen spreken! 
Op 21 november 2013 zal zowel in 

Aalst, Oud-Turnhout als Zaventem 

om 10u ’s morgens het startschot 

weerklinken. Tot ’s avonds 20u kan 

je swingen en dansen op je favoriete 

muziek. Naast dansinitiaties 

en demonstraties staan er 

ook verrassingsacts 

op het programma. 

Top of the bill wordt 

het gastoptreden van 

onze Danshartpeter 

Gunther Neefs. Zo’n 45 

minuten brengt hij al zijn 

hits. Doel is de dans-
vloer gedurende 10 uur 

gevuld te houden. Als dat 

geen uitdaging is!

Palliatieve zorg, ook onze zorg
Net zoals de vorige jaren, zal ook nu de 

opbrengst integraal geschonken wor-

den aan een goed doel. Dit jaar steunt 

Danshart de vzw Federatie Palliatieve 

Zorg Vlaanderen. Naast sensibiliseren, 

informeren en het begeleiden van pro-

fessionelen, ondersteunt deze organi-

satie ook vrijwilligers. S-Sport wil hier 

zeker haar steentje aan bijdragen. De 

opbrengsten van Danshart ’09 en ’11 

(telkens meer dan 10 000 euro, geschon-

ken aan de Vlaamse Alzheimer Liga) be-

wezen al het succes van de dansfeesten. 

Iedereen winnaar
Naast een plaatselijke tombola waar-

mee je een weekend kan winnen in één 

van de Florealclubs (www.florealclubs.
be) maak je met je inkom/steunkaart 

van 2,5 euro ook kans op een mooie 

buitenlandse reis voor twee personen 

geschonken door Azura Travel (www.
azura-travel.be). Een leuk gadget ligt 

tevens klaar voor de eerste 250 deelne-

mers per locatie.

Wil je op de hoogte zijn van het vol-

ledige aanbod per locatie of wens je 

Danshart ’13 te ondersteunen? Neem 

dan contact op met de plaatselijke ver-

antwoordelijke:

*  Aalst: jan.moortgat@s-sport.be of 

0472 56 94 14

*  Oud-Turnhout: chris.vancauwenber-
ghe@devoorzorg.be of 0477 98 25 17

*  Zaventem: marianne.moesick@
fsmb.be of 0496 39 22 20

Meer informatie vind je op www.s-
sport.be of op de facebookpagina van 

S-Sportfederatie vzw.

ALS Liga België vzw lanceert project communicatiemiddelen
De ALS Liga 

B e l g i ë  v z w 

staat personen 

met Amyotrofe Late-

raal Sclerose en hun mantel-

zorgers bij door advies en informatie te 

verlenen. Ook kan je er communicatie- 

en mobiliteitshulpmiddelen uitlenen. 

De deelwerking ALS Mobility & Digitalk 

vzw is in maart 2013 met een project 

gestart, Proeftuin ALS Digitalk.

Omwille van een snel progressief ver-

loop van de ziekte, hebben heel wat 

personen met ALS een communicatie-

middel dat na relatief korte tijd niet 

meer aangepast is aan hun noden. Ze 

blijven dus zitten met een nog goed 

functionerend toestel dat niet meer 

aan hun noden beantwoordt. Willen ze 

een nieuw toestel kopen, moeten ze dit 

zelf bekostigen aangezien de terugbe-

talingsperiode 4 jaar is.

Een flexibel hergebruiksysteem van 

deze communicatiemiddelen zou de 

kosten voor de cliënt kunnen reduceren 

en zou tevens ook de overheidsmidde-

len efficiënter benutten. Daarom werd 

dit project opgestart. Nederlandstalige 

personen met ALS uit Vlaanderen en 

Brussel die een communicatieprobleem 

ervaren kunnen gratis en snel onder-

steunende communicatietechnologie 

op maat verkrijgen via het project. 

Daarbij wordt het gebruik van deze 

communicatietechnologie systema-

tisch opgevolgd en waar nodig bijge-

stuurd. De regelmatige metingen van 

de communicatiefunctionaliteit en de 

kwaliteit van leven zijn essentieel en 

richtinggevend. 

Het is belangrijk dat ook personen met 

ALS met beginnende communicatie-

problemen hun weg vinden naar com-

municatiehulpmiddelen. Dat maakt het 

gebruik van het communicatiemiddel 

gemakkelijker wanneer de spraak ster-

ker achteruit gaat. Ook zij zijn dus erg 

welkom bij het project. 

Deelnemende personen met ALS be-

schikken binnen de 10 dagen na een 

eerste assessment over een commu-

nicatiehulpmiddel en kunnen indien 

nodig op korte termijn overstappen 

naar een ander hulpmiddel. Zowel de 

testafnames als het uitlenen van het 

communicatietoestel zijn gratis. De 

personen met ALS kunnen hun toestel 

blijven ontlenen zolang ze het nodig 

hebben. 

Dit project kadert binnen Flanders’ Care 

waarbij de ALS Liga vzw België samen-

werkt met de KHBO en het bedrijf SKIL 

dat zich specialiseert in assistieve tech-

nologie. Interesse of meer informatie? 

016 23 95 82 of MenD@alsliga.be 


