Initiatief van vrienden in kader van Music for Life

ALS-patiënt organiseert
mee ontbijt voor ALS-liga
ZWALM/ZOTTEGEM

ALSpatiënt Dirk Van den
Neste (54) uit Zottegem
wil het initiatief van zijn
vrienden, een ontbijt ten
voordele van de ALSliga,
steunen door mee te hel
pen.

“Stappen lukt bij Dirk nog
amper en ook praten wordt
moeilijk”, vertelt Veerle
Melkebeke. “Maar hij wil
zelf meehelpen bij het ont
bijt, wat niet alleen verwon
dering oproept maar vooral
veel respect. Dit is een ge
baar dat door iedereen fel
wordt geapprecieerd.”
“Het initiatief om een ont
bijt te organiseren voor de
ALSliga gaat uit van de
vrienden van Dirk uit
Zwalm, Brenda en Filip,
Dirk en Martine, Linda en
Guy, Erwin en mezelf. We
kennen Dirk onder andere
als klant in de taverne
‘Klein
Zwitserland’
in
Zwalm.”
“We willen in het kader
van Music for Life ook ons
steentje bijdragen. Daarom
organiseren we nu zondag
29 november tussen 9 en 12
uur een ontbijt in de zaal
Thetalia in Munkzwalm,
waarvan de volledige op
brengst naar de ALSliga
gaat.”
Door de acties via Face
book met de ijsemmers van
de Ice Bucket Challenges
kwam de spierziekte ALS
vaker in de media. “Maar
niet iedereen die een ijsem
mer over het hoofd uitgoot,
deed een duit in het zakje
voor het onderzoek en er
blijft veel onduidelijkheid
over de ziekte zelf”, zeggen
de vrienden.
Dirk Van den Neste is
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De vrienden van Dirk organiseren het ALS-ontbijt zondag in zaal Thetalia.

sinds september 2014 ALS Voor Dirk en zijn omgeving
patiënt. Sindsdien gaat het was de klap bijzonder zwaar
en moeilijk om de
te aanvaar
DE VRIENDEN VAN DIRK UIT ZWALM ziekte
den.
“Ondanks
die klap vindt hij
het zelf zeer be
langrijk om mee
geld in te zame
len ten voordele
van de ALSliga.”
Kaarten voor het
ALSontbijt kos
ten voor volwas
senen 12 euro,
kinderen van 5
tot 12 jaar beta
len 8 euro. Er
niet goed met hem. Hij worden ook steunkaarten
spreekt moeilijk en ook zelf verkocht tegen 5 euro. Beide
standig eten is een hele op kaarten geven recht op deel
gave. De klachten zijn be name aan de tombola. Bij de
gonnen in de zomer van vo prijzen zit een trekkersfiets
rig
jaar.
Hij
kreeg en een dashcam, maar ook
spiertrekkingen over zijn een weekendje naar de
hele lichaam. Eerst dachten champagnestreek.
ze dat het om oververmoeid
heid ging. Maar al snel bleek INFO
dat er meer aan de hand Info en kaarten kan je krijgen op 0476was. Uiteindelijk stelde de 57.12.00 of via
neuroloog de diagnose vast. veerle.melkebeke@skynet.be.

“Stappen lukt bij Dirk nog
amper en ook praten is
moeilijk. Maar toch wil hij zelf
meehelpen bij het ontbijt. Een
gebaar dat bij iedereen respect
en bewondering afdwingt”

