‘Johan wist dat dit anderen helpt,
ook al was het voor hem te laat’
Weduwe ALSpatiënt blij met
nieuwe reeks Ice Bucket Challenges
Nu de Ice Bucket Challenge aan een heropleving
bezig is, staat de spierziekte ALS opnieuw in de
kijker. Een goede zaak vindt Rita Noerens uit
Burst. Zij is de weduwe van Johan De Clippeleer,
een ALSpatiënt die vorig jaar grote inspannin
gen leverde om aandacht te vragen voor de
ziekte, maar intussen overleed. ‘Zijn lievelings
hond gaat nu nog elke dag op zoek naar Johan.’
HERMAN LANEAU
BURST Precies een jaar
geleden kreeg de toen 61ja
rige Johan De Clippeleer uit
Burst het medisch verdict
dat hij aan de ongeneeslijke
spierziekte ALS leed. ‘Het
nieuws kwam aan als een ijs
koude douche’, vertelt zijn
vrouw Rita Noerens. ‘Maar
hij bleef niet bij de pakken
zitten. Hij zette zich in voor
de Ice Bucket Challege, de
actie waarbij mensen aan
dacht vragen voor de ziekte
door een emmer ijswater
over zich heen te kappen en
geld inzamelen voor weten
schappelijk onderzoek naar
de ziekte. Hij bezocht in het

,,

misschien anderen kunnen
helpen, zei hij.’
Die uitspraak werd helaas
bewaarheid. ‘Johan overleed
op 1 januari van dit jaar aan
de vreselijke ziekte. Een
zware slag voor ons allemaal,
niet het minst voor zijn lie
velingshond Daisy, een ko
ningspoedel waarmee hij
vroeger elke dag ging wande
len en die hem tot op zijn
sterfbed bijstond.’

Koningspoedel Daisy verge
zelt Rita Noerens steevast
naar het graf van haar man.
‘Ze gaat elke keer meteen op
de grafsteen van haar baasje
zitten.’ Foto: hls

Op zoek naar baasje

‘Na Johans dood deelde
Daisy het verdriet van ons
allemaal. De hond ontsnapte
vaak en probeerde
RITA NOERENS
te zoeken waar
Weduwe Johan De Clippeleer
haar baasje was.
We zijn de vrien
Johan was tot zijn dood meer delijke buren
die haar
om anderen bekommerd dan dankbaar
telkens weer naar
huis brachten.’
om zijn eigen lot
‘Toen ik onze
najaar scholen in de regio
hond voor het eerst meenam
om over de ziekte te vertel
naar Johans graf, ging die
len en mensen te mobilise
spontaan op de marmeren
ren voor de actie. Als het
grafsteen zitten waaronder
niet voor mezelf helpt, zal het mijn echtgenoot ligt begra

Zelfs op zijn sterfbed week Daisy niet van Johans zijde. Foto: hls
ven. Daisy wou er niet van
wijken. Dat is nu intussen
een wekelijks ritueel gewor
den. Als ik zeg Gaan we vake
bezoeken dan springt ze met
een in de auto en als we op
het kerkhof komen, loopt ze
meteen naar Johans graf.
Rita Noerens vindt het een

goede zaak dat de Ice
Bucket Challenge dit jaar
wordt hernomen. ‘Ik wil
graag als vrijwilliger mee
werken als er in de regio ini
tiatieven komen. Het was
namelijk de wens van mijn
man dat het wetenschappe
lijk onderzoek in een

stroomversnelling zou ko
men, ook al wist hij zeker
dat dit voor hem te laat zou
komen. Zijn lichamelijk afta
keling ging zeer snel. Geluk
kig bleef bij tot vlak voor
zijn dood geestelijk helder.
Hij dacht tot op zijn sterfbed
meer aan de anderen dan
aan zichzelf.’
Johan De Clippeleer liet
niet enkel in zijn familie een
leemte achter, maar even
eens in het sociale leven van
ErpeMere en Herzele. Hij
was onder meer voetballer,
zanger, toneelspeler en ani
mator in rusthuizen.

