
Marijke had een bijzondere band met haar vader. “Mijn papa is nooit echt een prater geweest en 
hij was een echte workaholic. In mijn tienerjaren vond ik het bijzonder lastig dat mijn papa er zo 
weinig was. Gelukkig compenseerde mijn mama dat voor een groot stuk, maar het bleef toch 
altijd wat hangen. Ik wist dat papa een moeilijke jeugd heeft gehad, maar verder bleef mijn papa 
een gesloten boek. Toen ik wat ouder was, wilde ik het gesprek aangaan, maar toen werd paps 
ziek en toen leek het me nooit het juiste moment. Veel dingen zijn dus onuitgesproken gebleven 
en achteraf ben ik via mijn zoektocht veel dingen te weten gekomen over het leven van papa, 



waardoor ik hem beter kon begrijpen. Helaas kan ik nu niets meer zeggen en dat maakt het 
moeilijk.”

Marijke zocht dus een manier om closure te krijgen. “Zeker nu ik zo oud geworden ben als papa 
toen hij stierf. Het voelt nu aan alsof alle jaren die nu volgen extra zijn. Ik wil dan ook vooral 
genieten van het leven. Ik werk ook hard, maar mijn gezin en ons leven gaan voor. Paps hield 
van reizen en hij zou de wereld zien als hij met pensioen zou gaan, maar hij heeft zijn pensioen 
dus niet gekregen.”

Snel

Luc Six groeide op in Ieper, leerde tijdens zijn studies in Leuven zijn vrouw kennen en samen 
bouwden ze in die regio hun leven uit. Zo was hij meerdere jaren schepen in Kortenberg. “Toen 
papa in 1987 het verdict kreeg dat hij ALS had, was er eigenlijk praktisch niets geweten over de 
ziekte. Samen met mams zijn ze in Engeland en Amerika op zoek gegaan naar extra informatie. 
Helaas ging paps al snel op korte tijd erg achteruit. Mijn mama moest haar job opgeven om voor 
haar man te kunnen zorgen en zij deed dat met zoveel liefde en toewijding. Ik heb daar bijzonder 
veel respect voor. Na zijn overlijden reageerde mams op een oproep van de vader van een jonge
ALS-patiënt en ze kwam zo in de ALS Zelfhulpgroep terecht, waarvan het secretariaat op haar 
adres gevestigd werd. Op congressen van de internationale organisatie kregen ze informatie en 
ondersteuning van buitenlandse groeperingen en onder impuls van Danny Reviers groeide de 
Zelfhulpgroep uit tot de ALS Liga.”

Giften

Om die Liga nog meer bekend te maken bij het ruime publiek en om de Liga financieel te 
steunen, zet Marijke de actie ‘7 voor 7’ op poten. “Ik ga, met de hulp van mijn goede vriendin 
Anja, zeven dagen stappen, symbool voor de zeven jaar strijd van mijn papa tegen ALS. Op 16 
september vertrek ik in Ieper voor een zevendaagse wandeltocht naar Erps-Kwerps waar mijn 
vader stierf en begraven ligt, een reis via GR-paden. Het is niet de bedoeling dat ik per kilometer 
gesponsord wordt. Ik wil graag een oproep doen om giften rechtstreeks aan de ALS Liga te doen 
met vermelding van ‘7 voor 7’ op rekeningnummer BE28 3850 6807 0320. Op de 
Facebookpagina ‘7 voor 7’ kan je mijn voorbereidingen en de tocht zelf volgen.”

Vanessa Dekeyzer


