WESTERLO/OOSTERWIJK

4.000 man steunt strijd tegen spierziekte
Mil Boeckx (48) heeft zaterdag
vierduizend mensen bij elkaar
gekregen tijdens zijn benefiet
‘SOS ALS Mil Boeckx’ op het kerkplein in Oosterwijk. De man lijdt
aan de spierziekte ALS. Toch wilde Mil speciaal geld inzamelen
voor de ALS-liga om het onderzoek naar de ziekte en een geneesmiddel te steunen. De organisatie schat het totaalbedrag nu
al op meer dan 70.000 euro.
Op het kerkplein van Oosterwijk
wemelde het vanaf de middag tot
‘s nachts 5 uur van het volk. In een

grote tent konden bezoekers een
drankje kopen of een snack eten
terwijl er op het podium optredens waren van onder meer Nathalie Meskens en haar man Jeroen Van Dyck, zangeres Airis, actrice Lea Witvrouwen en acteur
Erik Goris. Mil zelf zat in het midden van de tent, samen met zijn
vrouw Nicole, en genoot van alle
aandacht. «Er is super veel volk.
Allemaal mensen die de ALS-liga
willen steunen. We hadden het
gehoopt, maar zeker niet verwacht», vertelt Mil.
Als gevolg van zijn ziekte kan Mil
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enkel praten via een speciaal ontwikkelde spraakcomputer. «We
waren van plan met de auto naar
het kerkplein te rijden. Toen we
wilden vertrekken, stond de fanfare aan onze deur. Mil en ik zijn
allebei lid van de fanfare en daarom kwamen ze ons speciaal begeleiden», zegt Nicole.
«In totaal zijn er vierduizend bezoekers geweest», zegt goede
vriend en mede-organisator Gert
Lemmens. «Voor de benefiet zelf
hadden we al 50.000 euro bij elkaar. Met de opbrengst van de benefiet schatten we op een 70.000
euro in totaal uit te komen. «
Al het geld gaat naar de ALS-liga.
«De wens van Mil is dat een geneesmiddel voor de ziekte gevonden wordt. Door het geld aan de
liga te schenken, kan onderzoek
gedaan worden», vervolgt Nicole.
Mils toestand is redelijk stabiel.
«Nadat de diagnose in juni 2010
gesteld was, ging Mil enorm hard
achteruit zodat hij van een gezonde mens die graag onder het volk
was en ging voetballen, veranderde in iemand die niets meer kan
en constant in een rolstoel zit. Enkel slikken en ons begrijpen, kan
hij nog», vertelt Nicole. «Nu gaat
Mil beetje bij beetje achteruit.
Deze benefiet geeft ons heel wat
kracht om te vechten.» (JOBG)

