
Om een referentiekader te
hebben voor het verzamelde be-
drag: de ALS-actie in Mazenze-
le bracht iets meer op dan de 
grootscheepse Kom-Opwijk-te-
gen-Kanker-inzameling van vo-
rig jaar. Toen werd 45.118 euro 
bijeengeschraapt. Al gaat de 
vergelijking eigenlijk niet op. 
Want KOTK wordt in een (ver-
lengd) weekend bijeengebrach-
ten en de ALS-actie in de kleine 
deelgemeente van Opwijk liep 
over verschillende maanden.

 De aanzet werd zelfs al in de
kerstperiode van 2014 gegeven, 
met een kerstmannenloop, be-
doeld als eenmalige actie. “Die 
jogging bracht 5.000 euro op”, 
vertelt Wilfried De Koster, ge-
pensioneerd schooldirecteur en 
bezieler van de actie. “ALS-pa-
tiënte Marianne Vermeiren bij 
wie de ongeneeslijke spierziek-
te drie jaar geleden vastgesteld 
werd, sprak de wens uit om 
meer te doen. Niet voor haar, 
maar voor het onderzoek naar 
de vreselijke ziekte.”

“Marianne is overigens test-
persoon bij een universitaire 
studie in Leuven. Haar dochters
Isabelle en Elke Sacré die lesge-
ven aan de vrije basisschool in 
Mazenzele, bezochten alle Op-
wijkse scholen met het verzoek 

om acties te ondernemen, die 
geld in het laadje zouden bren-
gen voor onderzoek.”

Marianne, haar man Gilbert en
Wilfried De Koster bezochten 
op hun beurt verschillende 
scholen met een Power Point-
presentatie over de ziekte. Ma-
rianne die niet meer kan spre-
ken, demonstreerde hoe ze kan 
communiceren via de stem-
computer op haar rolstoel. De 
kinderen stelden vragen en Ma-
rianne antwoordde. “Ze moch-
ten rond haar gaan staan, haar 
knuffelen en samen een liedje 
zingen. Ze mochten ook naar 
haar omgebouwde auto gaan 
kijken en er even inzitten. Ook 
de kleuters werden meegeno-
men in het verhaal. De gekke 

handpop ALS-je werd in het le-
ven geroepen om de kleuters op 
hun niveau kennis te laten ma-
ken met Marianne en haar ziek-
te”, zegt De Koster. 

De schoolbezoeken misten
hun effect niet. Maar het beste 
idee van de kerngroep was om 
een Facebookpagina te lance-
ren. “Onze oproep werd opge-
pikt meerdere verenigingen.”

Tijdens de afsluitende activi-
teit op vrijdag 25 maart werd af-

geklopt op 34.018 euro.

“Dankzij enkele bijkomende
activiteiten, zoals een ontbijt 
klaargemaakt door ex-ouderco-
mitéleden van De Knipoog, een 
concert door het Sint-Pieters-
koor en het Gospelkoor en een 
hoefijzerworp van de ruiters 
dikte het bedrag nog aan tot 
45.172 euro. Dat bedrag werd 
dinsdag symbolisch overhan-
digd aan de vertegenwoordigers 
van de ALS-liga, Danny (zelf 
ALS-patiënt) en Mia Reviers uit
Sint-Truiden.

“En dan moet de opbrengst
van de Natuurloop van Achilles 
Run for Fun op 25 juni er nog 
bij. We hopen zo uit te komen 
op ongeveer 46.000 euro”, be-
sluit Wilfried De Koster. 

De ALS-actie die heel Ma-
zenzele op de been bracht, 
heeft 45.172 euro opgele-
verd. De actie werd eigen-
lijk op 25 maart afgeslo-
ten, maar verschillende 
verenigingen ondernamen 
ook daarna nog acties.
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