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TE KOOP

Hoevegebouw rustig gelegen nabij Buggenhoutbos. 
Hoeve met veel mogelijkheden, bestaat uit een op te frissen 
woongedeelte met garage, schuurgebouw, stallingen en 
opslagruimten.

De hoeve is omgeven door velden en weilanden. Er is 
mogelijkheid tot aankoop van aanpalende weide.

Te bezoeken op afspraak: 052/30.92.99

in BuggEnhOuT

in de August de Boeckstraat woont een 
fantastische vrouw. Nicole Verhasselt (56) 
kreeg begin dit jaar te horen dat ze ALS 
heeft, in een agressieve vorm dan nog wel. 
ALS staat voor Amyotrofische Laterale 
Sclerose en is een dodelijke zenuw-spier-
ziekte die alle spiergroepen, met uitzon-

dering van de autonoom aangestuurde 
spieren, kan aantasten. Er bestaat geen 
enkel geneesmiddel tegen de ziekte.

omdat Nicole heel veel steun mag onder-
vinden van de ALS-liga, besloot ze samen 
met haar familie en vrienden iets terug 

te doen. Zo vindt op zondag 4 november 
‘Wandel mee voor ALS’ plaats in ossel. 
De opbrengst van de actie wordt in het 
kader van de Warmste Week integraal 
geschonken aan de Liga. Voor de wandel-
liefhebbers: het parcours van 9 km bevat 
een exclusieve doorgang door het domein 
Van hagen.

omringd door haar man Marc Suys (59) 
en haar dochters gwen (35) en Sil (33) 
doet Nicole haar verhaal vanuit de aan-
gepaste rolstoel. Praten is moeilijk, de zin-
nen komen moeizaam maar zijn duidelijk. 
ondersteunend door de naaste omgeving 
horen we hoe Nicole afkomstig is uit de 
heidestraat in hamme, in  1981 trouwde 
en tot 1986 in ossel woonde. Vanaf 1986 
verhuisde het gezin naar Merchtem. “ik 
heb vele jaren in de gB van Wemmel 
gewerkt. Vanaf ‘99 ging ik aan de slag in 
de carrefour van Strombeek, waar ik ver-
antwoordelijke was voor de afdeling zui-
vel en charcuterie en nog wat later voor 
‘evenementen’.” Dit is de afdeling waar de 
seizoenartikelen te vinden zijn, zoals “te-
rug naar school”, Kerst, Pasen, halloween. 
Nicole kon deze afdeling steeds mooi in-
richten en decoreren met haar collega’s 

nicole Verhasselt roept op: Wandel mee voor ALs ! die later ook goede vriendinnen werden.

“ons mama is altijd een harde werker geweest. Ze deed veel shif-
ten waaronder vaak deze vanaf 6 uur. Papa was door zijn werk 
ook al weg voor 4 uur. Maar steeds was ze er voor ons als we klein 
waren”, vertellen gwen en Sil. tot Nicole 5 jaar geleden begon te 
sukkelen met de gezondheid. De problemen met de luchtwegen 
bleken te wijten te zijn aan een immuunziekte. het chronische 
hoesten bleef, er volgden astma-aanvallen en tot 2 keer toe een 
opname op spoed. De ziekte kreeg Nicole niet onder controle. 

“Wat wel kon helpen was immunotherapie. Daarvoor is plasma 
nodig. Elke behandeling kost € 1.000 en werd betaald door het 
riZiV. Maar vanaf 1 april 2017 besliste de minister van Volks-
gezondheid om de therapie niet meer terug te betalen, tenzij 
bewezen was dat het om een aangeboren immuun afwijking 
ging. Dit diende vastgesteld te worden door een arts die deel 
uitmaakte van een gespecialiseerde commissie. Er bestond een 
lange wachttijd om bij zo een dokter terecht te kunnen, waardoor 
ik steeds zieker werd. Bij de eerste consultatie bij de professor 
van de commissie bleek dat de behandeling onmiddellijk moest 
herstart worden. tussentijds werd ik wel opgevolgd door mijn 
huisarts en door een pneumoloog. het was een periode waar ik 
van het ene sukkelstraatje in het andere terechtkwam. Een lichte 
verkoudheid werd voor mij direct een zware bronchitis. ik kreeg 
antibiotica- en cortisonekuren en trotseerde de pijn.” 

Maar 2 à 3 maanden na de herstart van de immunotherapie 
volgde een nieuw verdict: ALS. “De dokters vertelden ons wel dat 
ALS los staat van het vorige. De diagnose werd voor het eerst 
gesteld in januari van dit jaar. Enkele maanden en onderzoeken 
later werd alles bevestigd.“ Nicole krijgt het moeilijk. tranen van 
verdriet en onmacht volgen. “De wereld bestaat niet meer op 
zo’n moment. Je kan dat niet geloven. Je kan geen strijd voeren 
voor wat niet te winnen valt. Bovendien gaat het dan nog om een 
agressieve vorm. De 1e symptomen doken vorig jaar in de zomer 
al op. in december kon ik al moeilijk een tas koffie inschenken. ik 
kon toen nog stappen, normaal praten en autorijden. Maar nu 
gaat alles snel achteruit.  ik begrijp alles perfect, in mijn hoofd 
functioneert alles prima maar ik kan niet meer reageren zoals het 
hoort. ik zit gevangen in mijn eigen lichaam.”

Nicole was altijd heel actief in de avondschool van Sint-Donatus 
in de Dendermondestraat. 7 jaar geleden volgde ze er een cursus 
stijl- en kleuradvies, nadien naailessen volgens de nieuwste tech-
nieken. Al vrij snel begon ze mee te werken met de opendeurdag, 
gaf er tot vorig jaar nog demo’s en werden haar werken getoond 
tijdens de modeshow. het communiekleedje van kleindochter Je-
lena werd vorige maand nog geshowd op de catwalk tijdens de 
opendeurdag. het ontwerp van Nicole werd afgewerkt door een 
goede vriendin, want ook dat lukte niet meer zelf.     

omdat Nicole Verhasselt veel steun mag ontvangen van de ALS-
liga, wil ze iets terug doen voor hen. gwen Suys: “De opbrengsten 
van de benefiet zijn niet voor mama persoonlijk bedoeld maar 
voor de Liga. De mensen van de Liga konden veel voor haar doen. 
Ze zijn langs geweest, informeerden ons over rechten, hielpen 
ons wegwijs maken in het omgaan met ALS en zorgden voor hulp-
middelen. Mama heeft ook veel gehad aan het weekend dat de 
Liga organiseerde met alleen maar patiënten, zeg maar lotgeno-
ten, in een aangepast hotel en met dito activiteiten. Daardoor 
kregen ook de partners wat rust. haar bewondering voor de 
medewerkers van de Liga is enorm. ALS Liga helpt mee naar de 
financiering van het onderzoek naar de oorzaak van de ziekte en 

omdat ze een groot takenpakket hebben, is er altijd geld tekort. 
Daarom organiseren we ‘Wandel mee voor ALS’, onder de noe-
mer van De Warmste Week, Music for Life.” 

het slotwoord is voor Nicole. “ik dank mijn gezin en familieleden 
dat zij er altijd zijn voor mij. ik wil nog zo veel mogelijk genieten 
van wat kan. Zo wil ik nog wat uitstappen doen of eens wande-
len. Sinds ik rolstoelafhankelijk ben, is mijn respect voor andere 
mensen in een rolstoel alleen maar toegenomen. Een rit met de 
wagen over de verkeersdrempels in Peizegem, zorgt al voor pijn. 
geen enkele zaak of winkel in Merchtem is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers. Maar de handelaars doen wel hun best om mij 
te helpen. het respect van de mensen voor rolstoelgebruikers is 
soms ver te zoeken. Soms zouden ze over mijn rolstoel springen 
om toch maar eerst aan het buffet te geraken. Laat dat mijn op-
roep zijn voor iedereen: graag meer respect en een betere toe-
gankelijkheid voor mensen in een rolstoel! En massaal komen 
meestappen natuurlijk!” (kl)       

Wandel mee voor ALS zondag 4 november 2018

Start en aankomst aan café ossel Star, Kasteelstraat 12 
te ossel. Vertrek tussen 9 en 13 uur. tocht van 4 km 
(toegankelijk voor rolstoelen/kinderwagens) en tocht 
van 9 km (exclusieve doorgang domein Van hagen). 
Eetkraam aanwezig. Deelnameprijs: € 8 volwassene / 
€ 2 kinderen. inbegrepen in de prijs: 1 opwarmertje 
onderweg, 1 consumptie in café ossel Star en een ver-
rassingspakket. inschrijven (geen verplichting op voor-
hand) en inlichtingen: steun-nicole@hotmail.com. 
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