OPNIEUW ZAMELTALS-PATIËNT GELD INVOOR LOTGENOTEN

«Benefiet Mil heeft me geïnspireerd»
HERENTALS
Kris Van Reusel (38) uit Herentals staat binnenkort op kerstmarkten in onze regio om geld
in te zamelen voor de ALS-liga. De man kreeg in
april 2010 te horen dat hij aan de dodelijke
spierziekte lijdt en wil nu lotgenoten helpen. De
mosterd haalde Kris bij Mil Boeckx uit Oosterwijk, die aan de ziekte overleed en zich tot vlak
voor zijn dood inzette voor een grootschalige
benefiet. «Wat Mil gedaan heeft, is fantastisch
en heeft me geïnspireerd», vertelt Kris.
JOLIEN BOECKX
Kris merkte in november 2009 de
eerste symptomen van de dodelijke spierziekte ALS (Amyotrofe
Lateraal Sclerose) op. «Toen zijn
de dokters direct met onderzoeken gestart. In april 2010 kreeg ik
het verdict», begint Kris Van Reusel te vertellen. ALS is een ziekte
waarbij motorische zenuwcellen
in het ruggenmerg, de hersenstam en de hersenen afsterven.
Daardoor verliest de patiënt
steeds meer kracht en hij krijgt te
maken met verlamming. De patiënt sterft door verstikking, een
gevolg van de verlamming van de
ademhalingsspieren.
«Dat nieuws kwam zeer zwaar
aan. Ik was nog maar 35 jaar. Ik
dacht met mijn vrouw toen na
over kinderen. Ondanks de ziekte
hebben we bewust voor een kind
gekozen. Ons zoontje is nu negen
maanden, maar ik kan niet voor
hem zorgen», vertelt Kris. «Toch
mag ik nog van geluk spreken,

Liesbeth De Ceulaer, Nicole Van Grieken en Kris Van Reusel met leden van hobbygroep Cadep. DLC

De overleden Mil Boeckx. DLC
want 80 procent van de ALS-patiënten heeft maar drie jaar te leven en ik ben nog hier. Ik zit nog
niet in een rolstoel, maar ik merk
dat stappen moeilijker wordt.
Mijn armen zijn het zwakst, daar
kan ik bijna niets meer mee. Mijn
vrouw en onze ouders helpen
constant bij het huishouden.»
Momenteel werkt Kris bij KBC
Bank, maar op 18 november stopt

hij met werken. «Ik weet niet hoe
lang ik nog zal leven, maar van de
tijd die ik nog krijg, wil ik het beste maken. Ik wil van mijn gezin
genieten», zegt Kris. «Belangrijk
voor het draaglijk houden van je
ziekte zijn hulpmiddelen zoals
een spraakcomputer en een rolstoel. Het is de ALS-liga die patiënten daarin steunt en juist
daarom wil ik iets voor de ALSliga doen.»
In juni ging Kris nog naar de benefietactie van Mil Boeckx in Oosterwijk, SOS ALS. Mil was ook
ALS-patiënt en is in augustus
overleden. «Ik wilde al langer iets
organiseren voor de ALS-liga,
maar toen besefte ik dat het me

ook effectief zou lukken», vertelt
Kris. «Liesbeth De Ceulaer, de directrice van basisschool Leertuin
wiens vader aan ALS gestorven is,
vroeg me om op de kerstmarkt
van Herentals de plaats van het
zangkoor in te nemen waarvan ze
lid is. Zo is onze actie geboren.»

Team van Mil
Via Liesbeth De Ceulaer en Nicole
Van Grieken, de weduwe van Mil
Boeckx, kwam Kris uit bij de hobbygroep Cadep die knutselwerkjes maakt zoals toiletzakjes, zeepjes, sleutelhangers en kaarsjes.
Die knutselwerkjes gaan Kris en
zijn medestanders verkopen op
de kerstmarkt van Herentals. Op

de kerstmarkten van Noorderwijk en Westerlo zullen zij ook
aanwezig zijn. «In totaal zijn we al
met een dertig familieleden en
vrienden die zich inzetten voor
mijn actie. Omdat Nicole nu ook
erg betrokken is, leer ik het team
van Mil beter kennen. Sommigen
hebben al gezegd dat ze willen
meehelpen aan een benefiet.»
Kris staat met zijn achterban op
zondag 15 december op de familiekerstmarkt in Herentals van 13
tot 18 uur, op Kerst in Thals van 18
tot 22 uur en op de kerstmarkt in
Westerlo van 14 tot 18 uur. Op
vrijdag 20 december staat Kris op
de kerstmarkt in Noorderwijk
van 18 uur tot middernacht.

