
**

Het gebeurt niet vaak dat CD&V’er Jo
Vandeurzen buiten het Vlaamse half-
rond in de kijker loopt, maar voor de
nieuwe hype rond de ongeneeslijke
ziekte ALS maakt de politicus met ple-
zier een uitzondering. Hij aanvaardde
zaterdagdeuitdagingvandevoorzitter
van de Belgische ALS-Liga om een ijs-
douche te krijgen. Terwijl de camera
draaide, liet hij zoon Toon een emmer
ijswater over zijn hoofduitkappen. Net
als bij de rage waarbij jongeren in het
water springen en drie vrienden uit-
dagen hetzelfde te doen, nomineerde
eenbibberendeVandeurzenvervolgens
filmregisseurStijnConinx , Pukkelpop-
organisatorChokriMahassineenVTM-

Allefilmpjeszijntebekijken
op:www.hln.be/ijswater

Chokri
Mahassine
verliest er
z’n goede
humeur
niet bij.

OprahWinfrey.

JustinBieber.

Wat hebben minister Jo Vandeurzen, Bill Gates en Justin Bieber
gemeen? Alle drie hebben ze zich laten filmen terwijl ze een emmer
ijswater over hun hoofd krijgen. Met de ‘Ice Bucket Challenge’
vragen ze meer aandacht én fondsen voor de dodelijke ziekte ALS.

of 100 euro doneren
nieuwsanker Stef Wauters. Zij moeten
binnen 24 uur hetzelfde doen en be-
wijzen met een filmpje of 100 euro
schenkenaanonderzoeknaarALS. Al is
hetuiteraardnogbeterbeide tedoen.

Inspiratie
Na het overdonderende succes in de
Verenigde Staten, verspreidt de actie
zichookinonslandalseenlopendvuur-
tje.NadatberoemdhedenalsJustin Tim-
berlake,Mark Zuckerberg, Bill Gates en
Oprah Winfrey het bibberende voor-
beeld gaven, worden in Vlaanderen
vandaagijsemmerskoudgezetvooron-
deranderenministerPhilippeMuyters,
Jean-MariePfaff enStefWauters.

Alleen al op Facebook werden de
afgelopenweken1,2miljoenijsdouches
gepost. Wie het brein is achter de ‘Ice
Bucket Challenge’ voor ALS, is niet
duidelijk. Volgenseeneersteversie isde
wereldwijde actie het geesteskind van
Pete Frates, een jonge Amerikaanse
baseballspeler uit Boston bij wie de
ziekte twee jaar geleden werd vast-
gesteld. Hij zou de inspiratie gehaald
hebben bij een ritueel van zijn eigen
club,hetBostonCollegeBaseball-team.
DetweedeversieverteltdatgolferChris
Kennedy het vuur aan de lont stak. Hij
daagde zijn nicht uit, wier echtgenoot
11 jaar ALS had. Haar vrienden, familie
en Facebookcontacten deden mee, en

zo kwamde actie tot bij Pat Quinn, een
ALS-patiëntuitYonkers inNewYork.Hij
zou voor het grote succes hebben
gezorgd.Wiehetookwas:doordeactie
is intussen al 5,7 miljoen euro in-
gezameld voor de ALS Association in
Amerika.
Metmogelijke stichter Pete Frates gaat
het intussen niet goed. Hij is verlamd,
kan niet meer praten en moet via een
sondegevoedworden. DoorALS (Amy-
otrofe lateralesclerose)stervenimmers
demotorische zenuwcellen stelselma-
tig af, waardoor je hele lichaam stap
voor stap verlamd raakt — tot ook de
ademhalingsspieren het begeven. In
België lijden 800 tot 1.000mensen aan
ALS. Jaarlijksoverlijdenermeerdan200
patiënten en komen erminstens even-
veelbij.
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JoVandeurzen
liet zijn zoonToonhet voor-
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mocht gieten.

MarkZuckerberg.
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