s Zwevegem Lieve Vandenhende-Vervisch
mag De Pluim op zak steken

‘Organiseren zit
mij in het bloed’
Lieve Vandenhende-Vervisch
was gisteren dolgelukkig dat ze
De Pluim in ontvangst mocht
nemen, een prijs voor een
vrijwilliger die zich buitengewoon heeft ingezet. Lieve
organiseert jaarlijks een concert ten voordele van de ALSliga.
Bernard Vancraeynest

‘I

k zie die trofee niet als een
pluim voor mijzelf, maar
voor al wie de ALS-liga, waarvoor ik jaarlijks een concert organiseer, genegen is en wie in het verleden ﬁnancieel heeft willen bijspringen’, zo vertelt ze.
De Pluim is de trofee die de Koning
Boudewijnstichting, met de regionale omroep Focus-WTV als mediapartner, jaarlijks uitreikt aan
een vrijwilliger die zich buitengewoon heeft ingezet voor anderen.
Lieve werd spontaan door haar
achterban genomineerd.

‘Door een benefietconcert
te organiseren, kon ik
mijn liefde voor de
klassieke muziek koppelen
aan mijn inzet voor de
ALS-liga’
In 1993 kwam ze beroepshalve in
contact met ALS, wat staat voor
Amyotrofe Lateraal Sclerose. Lieve: ‘Om tot nu toe onbekende redenen sterven bij die patiënten zenuwcellen in het ruggenmerg af,
waardoor de verlamming van de
persoon geleidelijk aan toeneemt.’
Haar allereerste patiënt die aan
ALS leed, was de inmiddels
overleden advocaat Roland Remmerie. ‘Gedurende vijf jaar mocht
ik hem als kinesiste begeleiden.
Net als ik hield ook hij van klassieke muziek. Zo groeide, samen met
Roland, het idee om in Sint-Denijs

Lieve kreeg deze trofee en een cheque van 2.000 euro. ©Patrick
Holderbeke

een beneﬁetconcert te houden ten
voordele van de ALS-liga. Als oudste uit een gezin van zeven zit organiseren mij nu eenmaal in het
bloed.’
Waarom ligt ’t Zomert in Sint-Denijs dat ze al een dozijn keer organiseerde haar zo nauw aan het
hart? ‘Ik ervaar telkens weer hoeveel deugd de ALS-patiënten en
hun familie aan onze ontmoetingsavond beleven. Terwijl iedereen voluit geniet van de hemelse
muziek, heerst er een sfeer van
vriendschap en echte betrokkenheid. Het doel is zeker de moeite
waard: ALS-patiënten zijn nu eenmaal zeer zorgbehoevend. Naarmate de ziekte toeneemt, zitten ze
steeds méér gevangen in hun eigen
lichaam. Elke dag opnieuw merken ze dat ze iets niet meer kunnen. Hoewel wij in een prachtig
land leven qua zorgverstrekking,
is er voor de ALS-liga nog meer dan
genoeg te doen om patiënten en
hun familie te ondersteunen waar
nodig.’
Lieve denkt hierbij aan het arsenaal van hulpgoederen dat de Liga

via haar uitleendienst ter beschikking wil stellen: rolstoelen, tilliften
maar ook dure spraakapparaten.
In de loop van de ziekte wordt bij
de ALS-patiënt de spraakverlamming steeds groter. De Liga wil aan
zee ook een speciaal zorgcentrum
voor ALS-ers realiseren. Het project staat in de steigers. En ook
daar is nog geld voor nodig.
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