










Aangezeien er verschillende onderzoeken naar ALS lopende zijn, kunnen er via de Liga giften gestort wor-
den. Die giften worden integraal overgemaakt aan universiteiten of teams die naarstig op zoek zijn naar 
oplossingen voor ALS. 

Indien u zo een gift doet via de Liga, gelieve dan te vermelden: ‘ten voordele van het ALS Onderzoeksfonds’ 
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Alle giften zijn van harte welkom en worden beantwoord met een dankbrief. Voor een gift groter dan € 30 
ontvang je tevens een fiscaal attest.
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DE NATIONALE LOTERIJ IS OOK DAAR
WAAR JE HET NIET  VERWACHT.

De Nationale Loterij speelt een bijzonder actieve rol in de maatschappij. 
Ze laat een groot deel van haar winst terugvloeien naar de samenleving en 
ondersteunt hiermee honderden projecten van sociale, culturele, sportieve 
en wetenschappelijke aard. De Nationale Loterij ‘creëert kansen’ voor een 
betere integratie van de minderbedeelden in de maatschappij door hen te la-
ten deelnemen aan concerten, sportmanifestaties…; kansen voor talentvolle 
jongeren om via de sportclub of culturele vereniging de top te bereiken; kan-
sen voor nieuwe opstartende initiatieven en innoverende projecten; kansen 
voor iedereen want de Nationale 
Loterij is overal aanwezig, zelfs 
daar waar je het niet verwacht.

www.nationale-loterij.be















Balder Meer mogelijk 
met minder moeite

B&S Comfort BV
tel. 0031 (0)229 285020 • info@bscomfort.nl • www.bscomfort.nl

Verplaatsen, zitten, liggen, autorijden en zelfs staan;
de rolstoelen van Balder maken het mogelijk! Kijk voor uitgebreide
informatie op onze website of neem direct contact met ons op.

oproep! oproep! oproep! oproep! oproep! oproep! oproep! oproep! oproep! oproep!

ADVERTEERDERS 
GEZOCHT!!

AANDACHT!!

Personen die de nieuws-
brief niet meer wensen te 
ontvangen, verhuisd zijn of 
bij een eventuele adreswij-
ziging, vragen wij vriendelijk 

een seintje te geven aan 
één van de bestuursleden. 
Op deze manier hoeven wij 
geen onnodige kosten te 

maken.







Luisterboeken gratis beschikbaar

Voor wie? 
Voor iedereen die het gewone gedrukte boek niet kan lezen of hanteren.

Wat? 
Meer dan zestienduizend romans en non-fictieboeken, op cassette en in daisy 
(cd-rom).
Enkele voorbeelden? Stijn Streuvels, Cyriel Buysse, Felix Timmermans, Willem 
Elsschot, Marnix Gijsen, Gerard Walschap,Aster Berkhof, Louis
Paul Boon, Hugo Claus, Jef Geeraerts, Louis Couperus, Godfried Bomans, 
Leo Tolstoj, Charles Dickens,Agatha Christie, Georges Simenon, Catherine 
Cookson, Heinz Konsalik, Gabriel Garcia Marquez, John Irving, enz...

Hoe?
Kosteloos thuisbezorgd via de post, in speciale handige verzenddozen.Als de 
luisteraar klaar is met zijn lectuur, moet hij gewoon het adreskaartje van de 
verzenddoos omdraaien -ons adres verschijnt dan- en het boek posten.

Boekenkeuze?
Aan de hand van diverse themalijsten, aanwinstenlijsten of de hele catalo-
gus.

Inschrijving en uitlening? 
Gratis.

Waar?
  Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek
  Schildknechtstraat 28 1020 Brussel
  Tel: 02/423.04.11. Fax: 02/423.04.15.

Meer info? 
  Bij bibliothecaris Ingrid Vandekelder.
  vlbb@bibliotheek.be http://vlbb.bib.vlaanderen.be

Als zelf lezen een probleem is.
Laat het u voorlezen!

Regelmatig krijgen wij melding van deur aan deur verkoop in 
naam van de ALS Liga.

Pas op: mensen die hiervoor de toestemming hebben zijn drager 
Van een officiële brief ondertekend door de voorzitter.

Daarom: vraag steeds de leurderkaart, noteer de naam, koop niets, 
verwittig ons en desgevallend de politie zo snel mogelijk. 

Wij nemen dan de nodige acties.

AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT!





Thuis tillen zonder zorgen
Met een minimum aan lichaamsbelasting tilt u als

begeleider uw patiënt of familielid naar bed, rol-

stoel, bad, douche of toilet.

Graag willen wij van u vrijblijvend meer informatie 
ontvangen over til- en verplaatsingsoplossingen 
in de thuissituatie.

Stuur deze bon naar: Handi-Move International
Ten Beukenboom 13, B-9400 Ninove
Tel 054 31 97 10, Fax 054 32 58 27, info@handimove.com

Naam: ...................................................................................................................................................

Straat: ...................................................................................................................................................

Nr: .................... Bus: ....................... Postcode: ...................................................................

Gemeente: .......................................................................................................................................

Telefoon: ..................................................................................................................................................

Gratis advies   Terugbetaalbaar door het fonds

www.handimove.com

HANDI-MOVE INTERNATIONAL:

UW SPECIALIST IN TIL- EN VERPLAATSINGSSYSTEMEN

IN DE THUISZORG

ALS 07

COMMUNICATIE-TEST!!!

Franstalige personen met ALS kun-
nen ook bij ons terecht maar moe-
ten ingeval van doorverwijzing voor 
een eventuele bijkomende test naar 
het Waalse CRETH. 

Opgelet
Wanneer je het apparaat niet 
meer gebruikt, moet het zo 
snel mogelijk  (op afspraak) 
terug worden gebracht naar 
het secretariaat van de ALS 
uitleendienst. Zo kunnen wij 
andere personen snel verder 
helpen.
Enkel bij terugbrenging op 
ons secretariaat kan de 
waarborg worden terugge-
stort.

MODEM, Doornstraat 331 
te Wilrijk, tel.: 03-820 63 50,
e-mail:
modem@stichtingkinsbergen.be

CRETH, Rue de Bruxelles 61 
te Namur, tel.: 081-72 44 00
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be

MODEM en CRETH zijn geen 
commerciële instanties. Het zijn 
vzw’s die samen met u en ons in 
overleg zoeken naar praktische op-
lossingen voor jou communicatie-
probleem.

Personen met ALS kunnen bij de ALS Mobility & 
Digitalk vzw een communicatieapparaat gratis 
ontlenen. De procedure verloopt als volgt:

Als je nog geen lid bent, laat je dan registreren 
bij de ALS Liga België vzw.
Neem contact bij ons op.
We leggen een afspraak vast op het ALS secre-
tariaat te Leuven.
Vervolgens nemen we een kleine test af om na 
te gaan welk apparaat geschikt is.
Is het toestel voorradig dan kun je het onmid-
dellijk meenemen en aan de slag gaan.
Een waarborg van 70 EURO wordt betaald aan 
ALS Mobility & Digitalk vzw.

Naar gelang de ziekte zich manifesteert en het 
toestel minder functioneel wordt neem je te-
rug contact met ons op om de procedure bij 
te stellen.
Deze werkwijze garandeert dat je steeds be-
schikt over het meest optimale toestel.





Regionale centra: 
02 217 37 84 - 03 239 21 43
011 25 25 43 - 09 216 65 65
050 34 54 50

Informatie : 

    0800 94 365 - GRATIS

ThyssenKrupp Monolift sa

www.monolift.be   ThyssenKrupp Monolift

Huisliften

Levertijd vanaf 1 week









Geen bloemen of kransen maar 
eventueel een gebaar aan de ALS 
Liga vzw.
Via rek.nr. 385-0680703-20 
met de vermelding ‘ter nage-
dachtenis van …’

Meer en meer maken familiele-
den die een uitvaart organiseren 
voor hun geliefden van deze mo-
gelijkheid gebruik!
Hiermede proberen ze hun res-
pect voor onze werking uit te 
drukken en een bijdrage te le-
veren tot ondersteuning van lot-
genoten getroffen door dezelfde 
ziekte.

ALS Liga België vzw.
Rekeningnummer
385-0680703-20

Vanaf 01/01/2002 kan er pas 
een fiscaal attest gegeven wor-
den als uw gift over het ganse 
jaar tenminste €30 bedraagt 
(zie artikel ministerie van finan-
ciën in staatsblad van 14 decem-
ber 2000). Om misverstanden 
te vermijden, gelieve naam en 
adres duidelijk te vermelden. 

Voor uw gift groot of klein, 
moet je bij de ALS Liga zijn. 

385-0680703-20 is het 
nummer van onze bank, 

de groep zegt u 
van harte dank. 

Vanaf 30 euro’s jaars 
een fiscaal attest,

zo blijft de vereniging 
draaien op z’n best.









Voor wie op het internet zit!

ALS Liga vzw

Ten voordele van het ALS zorgcenter

Mong en Magda
met De Illustratie

en Filip de Fleurquin
zingen en spelen
voor de ALS Liga

CD met drie liedjes
over ALS is te koop
op het secretariaat
aan 5 euro per stuk

+ verzendingskosten








