MAASMECHELEN

“Ooit zal ik ook ALS krijgen,
maar wanneer weet ik niet”
Maasmechelse die al 7 familieleden verloor aan
de ziekte organiseert benefiet voor ALS Liga
Zaterdag treedt het honderdkoppige koor Echo-Alterecho op ten
voordele van ALS Liga Maasland. Emmanuela Wyckmans uit
Maasmechelen zette haar schouders onder het benefietconcert. “Als
drager van het gen ga ik ook ooit ALS krijgen, maar wanneer weet ik
niet”, zegt de vrouw die al zeven familieleden aan de ziekte verloor.
Na het concert neemt ze gas terug. “Anders loop ik mezelf voorbij. Nu
ga ik meer tijd steken in de mensen rondom mij”, aldus de vrouw die
mentaal moe is na het overlijden van haar zoon Tom Goossens (24)
bij een verkeersongeval in 2016.
Geert HOUBEN

“Ik ben kletsnat. Ik ben net met
de fiets terug van een bezoek aan
een ALS-patiënt. Als vrijwilliger
geef ik patiënten ook de eerste
info over de Liga; waar ze recht
op hebben en waar ze terechtkunnen voor hulp”, zegt Emmanuella, wanneer we haar telefonisch contacteren. Zaterdag zal
ze alvast haar handen vol hebben in Zaal Sint-Remigius in
Vucht met het concert. Met zo’n
honderd leden van 7 tot 70 jaar
brengt Echo-Alterecho covers
van onder meer Queen en Rihanna. Vervolgens is er nog een
fuif. De opbrengst gaat volledig
naar de ALS Liga en de strijd tegen de neurologische ziekte die
het lichaam langzaam maar zeker verlamt.

Verongelukte kinderen

Net als vier andere familieleden
is Emmanuëlla drager van het
gen die de ziekte veroorzaakt.

Ik raad patiënten altijd
aan om positief te blijven.
Dat rekt sowieso je leven.
Schrik om aan ALS te
sterven heb ik niet
Emmanuela WYCKMANS
Vrijwilligster ALS Liga

Emmanuela Wyckmans is de drijvende kracht achter het benefietconcert van komende zaterdag. FOTO JEFFREY GAENS

De voorbije decennia verloor
ze zelfs al zeven familieleden
aan de ziekte. “In de mate van
het mogelijke raad ik patiënten
altijd aan om positief te blijven.
Dat rekt sowieso je leven.
Schrik om eraan te sterven heb
ik niet. Als de ziekte komt en
het is mijn tijd om te gaan, dan
is het zo. Dat besef ik sinds ik
mijn Tom verloren heb bij een
ongeval op 2 oktober 2016.”
De jongeman kwam samen
met een vriendin om op de Koning Boudewijnlaan in Diepenbeek.
Sindsdien is er voor Emmanuella een leven voor en een leven
na het ongeval. “Ik ben nogal
verward en heb schrik om fouten te maken. Het is tijd om wat
rust te nemen. Ik dreig mezelf
anders voorbij te lopen. In de
toekomst zal ik wat meer op de
achtergrond verdwijnen, maar
me wel nog inzetten voor kleinere activiteiten zoals een wafelverkoop of een rommelmarkt”, klinkt het.
Ook voor de Ouders van Verongelukte Kinderen zet Emmanuëlla zich nog in. “Ik wil
me nog wat meer verdiepen in
het SAVE-charter, dat meer
aandacht vraagt voor verkeersveiligheid. Momenteel
bekijkt Dilsen-Stokkem het
charter nog. Hopelijk volgt een
handtekening snel. Erna hoop
ik Diepenbeek te overtuigen.”
X Meer info over het benefietconcert via
als.be/nl/Benefietconcert-tvv-ALS-Liga
of via ellawyckmans@gmail.com.

