Herentalsenaar Kris Van Reusel
vraagt aandacht voor ALS-Liga
‘Hoera, ik ga dood’ en ‘Lang zal hij niet meer
leven’. Het was enkele weken geleden een
spot op radio en televisie die niemand onberoerd heeft gelaten.
Het gezicht ervan was Herentalsenaar Kris
Van Reusel. In april was het vijf jaar geleden
dat hij te horen kreeg dat hij ALS had. Een
ongeneeslijke spierziekte.
“Toen ik te horen kreeg dat ik ALS had, heb
ik even moeten slikken”, zegt Kris, die een
onwaarschijnlijk optimisme uitstraalt en heel
open over zijn ziekte praat. “Nadien heb ik
voor mezelf de knop omgedraaid. Meer dan
ooit ben ik het leven gaan omarmen. Ik heb
een trage vorm, waardoor ik vandaag nog veel
dingen kan doen. Maar ik weet dat het niet
beter zal worden.”
SPOT
Omwille van zijn optimisme kwamen de mensen van de ALS-Liga voor die bewuste spot bij
Kris terecht. Die was meteen bereid om mee te
werken. Al stelde hij één voorwaarde.
“Ik wilde geen flauwekul. Het moest shockerend zijn. Die spot is ondertussen al een
jaar geleden opgenomen. Ik wist ook niet of
die nog uitgezonden zou worden. Voor mijn
gezin was het te zwaar, daarom zijn mijn
vrienden bij de opnames geweest. Ook zij
schrokken achteraf van de impact. Uiteindelijk
heb ik mijn doel bereikt. Het is aangekomen
bij de mensen. Daarmee was mijn opdracht
geslaagd.”
PLANNEN
Door zijn levenslust en zijn karakter is Kris Van

Kris Van Reusel. -J.T.

Reusel niet alleen voorbeeld, maar ook een
bekende Herentalsenaar geworden. Het is een
persoonlijkheid waar je alleen maar een grenzeloos respect voor kan hebben. Gelukkig blijft
hij niet tussen vier muren zitten. Integendeel.
“Elke kans die ik krijg, grijp ik met twee handen”, zegt Kris. ‘Samen met mijn gezin. Onlangs ben ik nog naar Corsica geweest. Ik
heb nog plannen om naar Alaska te reizen.
Tegenwoordig zijn die reizen perfect op maat
van een rolstoelpatiënt. Met mijn vrienden
maak ik zoveel mogelijk plezier.”
Eind augustus staat er een voetbaltornooi
in Herentals ten voordele van de ALS-Liga,
waar Kris volop mee bezig is, op stapel. Een
activiteit waar we volgende maand uitvoerig
op terugkomen. - Jef Tegenbos

