
spurtte naar Bauke en begon met hart-
massages. Ik had dat nog nooit eerder ge-
daan, alleen nog maar een paar keer op
televisie gezien. Pompen en blazen.» Jos,
een tedere, maar stoere opa met tatoea-
ges, doorgaans een babbelaar, kan maar
één ding zeggen over het moment dat
zijn kleindochter weer begon te ademen:
«Amai. Zoiets vergeet je nooit.» Bauke lag
wekenlang in coma, maar intussen gaat
alles goed. Ze werd behandeld voor haar
hartritmestoornissen en de tiener loopt
nu rond met een defibrillator, een appa-
raatje dat haar hartslag bij een nieuwe

Sinds de 17-jarige Bauke vier
jaar geleden een hartstilstand
kreeg en opa Jos (69) haar re -
animeerde, is hij meer dan haar
‘vokke’. «Hoe noem je iemand 
die mij met zijn adem nieuw leven
inblies?», vraagt ze zich af. 
«Mijn held, mijn redder? Nee. Het
is onbeschrijfelijk.» Nu Jos ALS
heeft, doet zijn kleindochter in
ruil alles om hem zo lang mogelijk
bij haar te houden. • CELIEN MOORS •
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KLEINDOCHTER GEREANIMEERD DOOR OPA, DIE NU AAN ALS LIJDT

hartstilstand weer op gang brengt. Later
dit jaar studeert ze af in de gezondheids-
en welzijnswetenschappen, om erna
verpleegkunde te studeren. 

Conditietraining
Wat Jos het allerliefste wil, is dat nog
meemaken. Maar in februari kreeg de
 familie een harde noot om te kraken:
Baukes opa heeft ALS, een terminale
spierziekte. Voorlopig blijven de symp-

tomen beperkt tot verkrampte vingers
en wat moeilijker kunnen wandelen,
maar niemand weet wat de vooruitzich-
ten zijn. «Ik hoop het hier toch nog een
paar jaar te kunnen uithouden», zegt Jos.
«Mijn spierkracht is al sterk afgenomen.
Mocht ik mijn T-shirt uitdoen, dan 
zie je het vel onder mijn armen han-
gen.» «Maar we gaan oéfenen, ‘vokke’»,
zegt Bauke enthousiast, terwijl ze naar
de keuken loopt en met een stapel papie-
ren terugkeert. «Kijk, dit zijn hulpmidde-
len die ik binnenkort voor hem zal halen.
Een handgreep waarmee hij zich na een

lange rit uit de auto kan hijsen, een anti-
slipmat om gemakkelijk te kunnen eten,
een draaidop met antislip zodat hij fles-
sen kan openen. En dit (neemt een ander
blad) zijn oefeningen om zijn spieren zo
sterk mogelijk te houden, bijvoorbeeld
met stressballetjes. Conditietraining
voor ALS-patiënten, eigenlijk. Zodat hij
nog zo lang mogelijk, zo zelfstandig
 mogelijk kan blijven. En zodat hij in juni
mee kan naar mijn galabal. (lacht)»
Terwijl Bauke geanimeerd uitlegt hoe ze
haar opa wil helpen, zit Jos stil in zijn ze-
tel. De onzekerheid over zijn toekomst
weegt zwaar, maar geboeid en geraakt
luistert hij naar zijn kleindochter. «Het is
ferm, wat ze doet. Dat allemaal uitzoe-
ken, enzo. Zij heeft er ook voor gezorgd
dat we een afspraak kregen in Leuven,
waar ik nu de beste zorgen krijg.» «Al
veertig jaar zoeken dokters naar medi-
catie voor ALS, en nog steeds hebben ze

niets gevonden», vervolgt Bauke, bedui-
dend volwassen voor haar leeftijd. «En
natuurlijk zal ook ik niets uitvinden.
 Zonder hem had ik al vier jaar op het
kerkhof gelegen en daar kan ik eigenlijk
niets tegenover zetten. Hij gaf mijn leven
terug en ik kan voor hem niet hetzelfde
doen. Maar ik kan wél alles wat ik op
school leer en op het internet vind,
 combineren om met hem te oefenen. We
weten niet hoelang onze tijd samen nog
is. Maar zo heeft hij misschien nog vijf in
plaats van drie jaar.»

Geen fuif op Nieuwjaar
«Ik leerde mijn familie meer waarderen»,
zegt Bauke nog. «Elke week probeer ik
hier te passeren, en zo niet, facetimen we.
Een fuif op Nieuwjaar? Néé, ik wil dan bij
mijn familie zijn.» «Hoe die twee intussen
met elkaar omgaan, dat is op een niveau
dat wij niet kunnen begrijpen», zegt
mama Lies. «Je kan ook niet van iedereen
zeggen dat hij me met z’n adem nieuw
leven inblies», antwoordt Bauke. «Is dat
dan mijn held, mijn redder? Neen, het is
onbeschrijfelijk.» «Ach ja, ik heb mijn
best gedaan», zegt Jos met de glimlach.
«Ik ben blij dat ze er nog is. Dat is het
 belangrijkste.»

Alles wat ik op school leer,
 kan ik combineren om 
met hem te oefenen. 
Zo heeft hij misschien nog
vijf in plaats van drie jaar

BAUKE VAN DYCK

‘Vokke’
redde mijn leven.

Ik kan niet hetzelfde doenTientallen keren probeerde Bauke Van
Dyck haar grootvader de laatste vier jaar
te bedanken. Luidop in woorden, of met
een doosje pralines in pure chocolade. Ze
las hem een zelfgeschreven brief voor,
over vroeger en nu, vier bladzijden vol.
Over wat ze zonder hem gemist zou heb-
ben —haar studies, haar puberteit, haar
leven. Maar geen enkel gebaar volstond
voor Bauke. Dus pakt ze het vanavond
groots aan in de eerste aflevering van
‘Hoe zal ik het zeggen?’ op VTM — niet
 alleen met een paar fikse verrassingen
voor haar grootvader, maar ook met een
welgemeende ‘merci’.

Teder maar stoer
Het gebeurde op 2 april 2015, al weet
Bauke niets meer van die dag. Haar moe-
der Lies wel, want plots reageerde haar
dochter niet langer. Bauke was gestopt
met ademen, haar hart met kloppen. Na
een telefoontje van Lies stond Jos
 Horemans twee minuten later in de li-
ving van zijn dochter. De hulpdiensten
waren onderweg, maar die zouden zeker
nog een kwartier op zich laten wachten.
Zo lang kon Bauke niet zonder zuurstof.
Het meisje zag al blauw. «Op zo’n mo-
ment denk je niet na», vertelt de man,
thuis in Olen. «Alles ging automatisch. Ik

Meer dan 3.000 dieren in
beslag genomen in 2018
De Inspectie Dierenwelzijn nam vorig jaar
3.186 dieren in beslag. Dat gebeurde bij 
2.247 controles in onder meer circussen, er-
kende dierenkwekerijen, bij particulieren en in
maneges. Het gaat om meer dan 700 honden,
bijna 300 katten, 308 schapen en geiten, en
1.288 vogels. Die cijfers vroeg Vlaams Parle-
mentslid Allessia Claes (N-VA) op bij Vlaams
minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).
«Het gaat om overtredingen aangaande
slechte behuizing en beschutting, verwaar -
lozing — ondervoeding en onbehandelde
ziektes — en overpopulatie op de te kleine
 oppervlakte» , aldus Claes. Het aantal in -
beslagnames is met 35,5% gestegen ten
 opzichte van 2015, toen 2.351 dieren in beslag
werden genomen. Sinds 2014 is het aantal
controles op dierenwelzijn dan ook sterk op -
gedreven.

Amper helft van
Vlamingen heeft
‘werkbare job’
Nooit had de  Vlaming het zó zwaar op het werk als van-
daag. Voor het eerst zegt minder dan de helft (49,6%)
een ‘werkbare job’ te hebben. Hoofdoorzaak: het groei-
ende aantal werkstressklachten. 840.000 Vlaamse
werknemers, dat is bijna 37% van de beroepsbevolking,
vertonen psychische vermoeidheidsproblemen. Eén op
de zeven kijkt zelfs tegen een burn-out aan. Dat blijkt uit
de driejaarlijkse Vlaamse werkbaarheidsmonitor van de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op
basis van een peiling bij 13.000 werknemers. In het
 onderwijs is het probleem het grootst — 46% van de
werknemers heeft er stressklachten. De zorg- en
 voedingssector (beide 39% klachten) volgen op de
voet. De oorzaak van al die werkstress: de werkdruk,
emotionele belasting door assertievere klanten, leer -
lingen en patiënten, en te weinig autonomie en steun bij
het uitvoeren van de job. (SPK)

Italiaanse skiërs 
sterven onder lawine
Twee Italiaanse skiërs zijn om het leven gekomen
door een lawine in het Mont Blanc-massief. Volgens
de Italiaanse reddingsdiensten begaven de slacht -
offers, ski-instructeur Edoardo Camardella (28) en
zijn vriend Luca Martini (32), zich buiten de pistes. 
De sneeuwmassa kwam los op een hoogte van
 ongeveer 3.000  meter aan het Pointe Hellbronner,
in de buurt van een kabelbaanstation. Een skiër zag
de lawine van verderop gebeuren en sloeg alarm.
Een paar minuten later volgde een tweede lawine.
 Daarbij vielen geen nieuwe slachtoffers. Hulp -
verleners probeerden de slachtoffers te bereiken
met twee reddingshelikopters. Honden lokaliseer-
den de mannen onder het sneeuwdek, maar hulp
kon niet meer baten. De lichamen zijn geborgen en
overgebracht naar het mortuarium in Courmayeur.

(SRB)

Jongetje (1,5) raakt
met hand gekneld
tussen roltrap
In het Wijnegem Shopping Center is zaterdag
omstreeks 15 uur een jongetje van 1,5 jaar
met zijn hand tussen een roltrap geraakt. Het
kind was aan het spelen bij de fontein aan de
C&A. Op een onbewaakt moment ging hij
naar de roltrap en stak hij zijn handjes ertus-
sen. De roltrap viel na enkele seconden stil,
maar de jongen geraakte gekneld met één
hand. Brandweer, ambulances en mug-ploe-
gen snelden meteen ter plaatse. «De roltrap
moest deels gedemonteerd worden», klinkt
het bij de politie van de zone Minos. «Na een
halfuur kon het kindje bevrijd worden. Hij
werd vervolgens afgevoerd naar het zieken-
huis.» Het jongetje is buiten levensgevaar.
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