OCMW organiseert
benefiet voor ALS
In de historische kapel
van OCMW aan de
Clement Cartuyvels
straat in SintTruiden is
er donderdag een after
workparty. De
opbrengst gaat naar het
onderzoek naar de dode
lijke spierziekte ALS.
Het verhaal van stads
genoot Tim Putzeys, die
momenteel in een spotje
van de ALSLiga te zien
is, raakt een gevoelige
snaar.

Spotje rond Truienaar Tim Putzeys
en familie raakt gevoelige snaar
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SintTruiden gaat voortaan elk
jaar een benefiet organiseren in
de historische kapel aan de Cle
ment Cartuyvelsstraat. Voorma
lige helden van de draaitafels
verlenen donderdag gratis hun
medewerking om de benefiet ten
voordele van de ALSLiga tot een
goed einde te brengen.

Alle politieke fracties
‘We starten dit jaar met een af
terworkparty om fondsen voor
het onderzoek naar de spierziek
te te werven. Uniek is dat alle
politieke fracties in de OCMW
raad achter ons voornemen
staan. De kapel is een prachtige
locatie en met de hulp van de
raadsleden, vrijwilligers, spon
sors en de dj's hopen we dat het
een voltreffer wordt’, zegt Pascy
Monette (Open VLD), voorzitter
van OCMW. ‘We waren allemaal
bijzonder geraakt door het ver

Tim, Myrthe en Rosita zijn
opgetogen met het initiatief
van het OCMW. Foto: vrs

haal van stadsgenoot Tim Put
zeys die aan de dodelijke ziekte
lijdt. Ik hoop dan ook dat ieder
een donderdag afzakt naar de ka
pel.’
Discobar Lassy en onder andere
dj's Annick, Benny Pikkel, Ste
ven Mouseau en Clinton draaien
de platen aan elkaar. ‘Het zijn
stuk voor stuk mensen die ge
kend zijn uit het lokale uitgaans
leven. Het feit dat ze dit volledig
gratis doen, is een teken dat ie
dereen achter deze benefiet
staat’, klinkt het bij de medewer
kers, die donderdag ook nog
eerst het sociaal huis officieel in
gebruik nemen.

Tim Putzeys
De 36jarige Tim Putzeys uit
SintTruiden lijdt aan de dodelij

ke spierziekte ALS en is, samen
met zijn echtgenote Rosita (32)
en dochtertje Myrthe (9), te zien
in een spotje op Eén en op gigan
tische affiches langs de Vlaamse
wegen. De campagne moet fond
sen werven voor het onderzoek
naar de ziekte Amyotrofe Late
raal Sclerose (ALS). In mensen
taal: een spierziekte die zowat
elke lichaamsdeel uiteindelijk
lam legt en vervolgens leidt tot
een overlijden van de patiënt.
‘We zijn bijzonder opgetogen
met dit initiatief’, zegt Rosita.
‘Door de campagne hopen we
iets te kunnen betekenen voor
andere en toekomstige patiën
ten. Hopelijk komt er een door
braak in de onderzoeken.’ De be
nefietavond start om 19 uur en
de inkom bedraagt 5 euro met
een gratis glas cava.

