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b Al acht jaar verblijft Isa samen
met zijn twee zussen bij pleegma-
ma June in Kruishoutem. “Mijn 
mama heeft het wel eens moeilijk.
Daarom wonen we nu bij mama
June”, zegt hij. “Soms blijft mijn
mama logeren. Zo houd ik con-
tact met haar. Dat is tof. Maar ik
ben ook heel blij dat ik bij mama
June kan blijven. Zonder haar, za-
ten we nu misschien in een instel-
ling. Daar heb je geen eigen ka-
mer en kun je niet in clubverband
sporten. Vanaf september kan ik
dat eindelijk wel. Dan kan ik in
Kruishoutem gaan voetballen. Ik
hoop dat ook andere kinderen die
hulp nodig hebben, snel een
pleegmama krijgen.” 

Het is een van de redenen waar-
om Isa, “megafan” van Kevin De
Bruyne, zich enkele weken gele-
den inschreef voor een wedstrijd
van Pleegzorg Vlaanderen en de
nationale voetbalploeg. “We gin-
gen op zoek naar onze look-
alikes”, zegt Rode Duivel Dries
Mertens. “Samen met nog zes an-
dere kinderen, die niet in een
pleeggezin verblijven, roept Isa

tijdens een campagne Belgische
gezinnen op om pleegouder te
worden.” Eén van de lookalikes is
Matteo Bascialle (11) uit Temse.
Hij lijkt sprekend op Dries Mer-
tens. Er zijn zelfs drie kinderen
van eenzelfde gezin uit Sint-Trui-
den. “Ongelooflijk toeval”, zegt
mama Valentine Kempeneers.
“Jana (6) lijkt dankzij haar kapsel
erg op een jonge Fellaini, Jarne
(4) z’n voorhoofd doet aan Kom-
pany denken en Ian (9) heeft wel
weg van Dembélé.” “We zijn niet
zelf op de affiches gaan staan,
omdat dit project rond kinderen
draait, níét om ons”, zegt Dries
Mertens. “Op deze orginele ma-
nier geven we wel een duwtje in
de rug.”

Baby’s en tieners
“Dat duwtje is hoognodig”, zegt

Niels Heselmans van Pleegzorg
Vlaanderen. “Elk jaar staan meer
pleeggezinnen open voor kinde-
ren en jongeren in een moeilijke
thuissituatie. Vorig jaar vingen
4.717 pleeggezinnen in totaal
6.507 kinderen op. Maar ook de
vraag naar pleegzorg blijft toene-
men. De kloof raakt niet gedicht.
We hebben 600 extra pleeggezin-
nen nodig. Eigenlijk kunnen we
zelfs 1.000 extra opvangplaatsen
gebruiken. We zoeken vooral ge-
zinnen die bereid zijn om meer
dan één kind op te vangen. We
willen broers en zussen zo veel
mogelijk bij elkaar houden. Daar-
naast zoeken we tientallen pleeg-
ouders voor kinderen met een be-
perking en baby’s en peuters.”

Dat betekent niet dat tieners
sneller opvang vinden. “Integen-
deel”, zegt Jana Bens van Pleeg-
zorg Vlaanderen. “Sommige tie-
ners staan jaren op een wachtlijst
en zullen op het einde van de rit
nooit in een pleeggezin hebben
verbleven.”

Voor June, pleegmama van Isa,
was dat het geval. “Daarom enga-
geer ik me als pleegmoeder. Ik zie
hoe goed die kinderen zich ont-
wikkelen en genieten van de aan-
dacht die ze krijgen. Niets maakt
me gelukkiger.”

i www.minidevils.be

Campagne

“Dankzij mijn 
pleegmama kan 
ik voetballen”

Jonge lookalikes 
Rode Duivels 
roepen Vlaamse 
gezinnen op 
om kinderen 
op te vangen

Samen met de Rode
Duivels en jonge 
lookalikes begint 
Pleegzorg Vlaanderen

een grote campagne om zeker
600 nieuwe pleeggezinnen te 
vinden. Als er niet dringend 
meer pleegouders opstaan, 
dreigen honderden kinderen 
jaren vergeefs op steun te 
wachten. “Elk kind in nood 
verdient hulp”, zegt Isa (11), 
de kleine lookalike van Kevin 
De Bruyne. “Zonder mijn 
pleegmama kon ik niet 
voetballen.”

JOOST FREYS
Miniversies van Kevin De Bruyne, Ousmane Dembélé, Axel Witsel, Dries Mertens en Marouane Fellaini 
brengen het tekort aan pleegouders in Vlaanderen onder de aandacht.  FOTO RR

b Voor de derde keer vormt Kris
Van Reusel het gezicht van een
nieuwe campagne van de ALS Li-
ga, die zo de ongeneeslijke en do-
delijke zenuwspierziekte Amyo-
trofische Laterale Sclerose onder
de aandacht wil brengen. De 42-
jarige Herentalsenaar beroerde 
twee jaar geleden al eens de ge-
moederen in een ALS-filmpje, dat
begon met de spraakmakende

woorden: ‘Hoera, ik ga dood!’.
Vanaf donderdag is hij te zien in

een nieuwe clip, waarin hij in sup-
portersshirt van de Rode Duivels
naar de speciale tribune voor
mensen met een beperking in het
Koning Boudewijnstadion wordt
geduwd. Want vanaf donderdag
kunt u bieden op zijn bevoorrech-
te plaats voor de WK-kwalificatie-
wedstrijd van de Rode Duivels te-
gen Cyprus op 10 oktober. 

Geen jaloezie
“Ik denk niet dat mensen jaloers

op ons zijn, maar blijkbaar wordt
er al eens de opmerking gemaakt
dat wij de beste plaatsen in het
stadion krijgen”, zegt Kris Van

Reusel. “Wie zo’n goede plek wil,
kan op mijn ticketje bieden, maar
die persoon moet dan ook wel in
een rolstoel naar het stadion ko-
men. De bieder wordt dan gecon-
fronteerd met alle zorgen en las-
ten, zodat hij weet hoe het voelt
om niets zelfstandig te kunnen
doen. Dat is een beetje de bood-
schap van de nieuwe campagne.” 

Kris Van Reusel getuigde eerder

al over de gevolgen van ALS,
maar dat is niet de reden waarom
hij nu opnieuw als ambassadeur
optreedt. “Ik ben een heel groot
voetballiefhebber. De Rode Dui-
vels volg ik op televisie, maar ik
woon wel alle thuiswedstrijden
van AA Gent bij. Tegelijk probeer
ik altijd mijn steentje bij te dragen
aan de campagnes van de ALS Li-
ga. Er bestaat nog geen genees-

middel tegen ALS. De opbrengst
van deze actie gaat ook naar het
wetenschappelijk onderzoek.” 

Smerige ziekte
ALS wordt ook wel eens ‘de sme-

rige ziekte’ genoemd omdat een
de fysieke aftakeling onafwend-
baar is. 

Bij Kris Van Reusel staat 21 no-
vember 2009 in zijn geheugen ge-
grift. Het was de dag waarop hij
plots een glas bier liet vallen om-
dat hij geen gevoel meer had in
zijn hand. Het duurde nog een
jaar vooraleer de diagnose van
ALS gesteld werd. 

“Ja, ook bij mij is de aftakeling
heel duidelijk. Twee jaar geleden
kon ik nog redelijk wat doen met
mijn armen en kon ik nog zelf-
standig stappen. Nu kan ik mijn
armen niet meer bewegen en
stappen lukt niet zonder hulp, en
dan nog amper tien meter. Ik
merk ook dat mijn spraak en arti-
culatie achteruitgaan. Toch pro-
beer ik me nog zo veel mogelijk in
te zetten.” (ho)
i www.alssupporter.be

ALS-patiënt uit Herentals veilt ticket voor 
WK-kwalificatiewedstrijd België - Cyprus 

“De beste plaats 
in een rolstoel”
Wilt u de partij van de Rode 
Duivels tegen Cyprus vanop 
de eerste rij beleven? Doe dan 
een bod op het ticketje van 
Kris Van Reusel uit Herentals. 
Eén voorwaarde: u komt in 
een rolstoel.

Wilt u het plekje van Kris Van Reusel naast de grasmat? Vanaf 
donderdag kunt u bieden. FOTO ALS LIGA


