Stoffen kunstwerkjes
Handwerkjes voor ALS-liga
HERENTALS/WESTERLO - De
creatieve dames van handwerkgroep Gadep zijn druk in de weer
om kunstwerkjes te maken in
fraaie stoffen.

Die gaan ze verkopen op de kerstmarkten van Herentals en Westerlo
om samen met ALS-patiënt Kris
Van Reusel de ALS-liga steunen.
Bankbediende Kris Van Reusel was
een sportieve man die het tot op de
drempel van het eerste elftal van
KFC Herentals schopte. Vier jaar
geleden werd bij hem ALS vastgesteld. “ALS is een degeneratieve
ziekte, waarbij de spierkracht stelselmatig afneemt”, windt Kris er
geen doekjes om. “Bewegen, slikken
en ademen wordt steeds moeilijker,
wat onvermijdelijk leidt tot een
overlijden binnen de drie à
vijf jaar. Medicijnen zijn
er voorlopig niet, maar
men is er wel zéér actief
naar op zoek.”
Kris heeft een druk sociaal leven en gaat zich
voluit inzetten voor de
ALS-liga. “Ik krijg hierbij
de steun van Liesbeth De Ceulaer,
directrice van de Vrije Basisschool
Leertuin in Herentals”, zegt hij.
“Haar vader overleed aan ALS. In
de lokalen van de school is de handwerkgroep Gadep Grenzeloos,

De creatieve dames van Gadep met rechts Kris, zijn vrouw Katerina
en zoontje Jasper.
Amicaal, Durvend,
Energiek, Plezant) aan
de slag. Zij maken kunstwerkjes die we op de
kerstmarkt van Herentals (15/12) gaan verkopen. Ze maken echt heel
mooie dingen in kwaliteitsvolle
stoffen. Ze werken er dag en nacht
aan. Een speciale pluim voor hen!
Lid van deze groep is Nicole, de weduwe van de recent aan ALS overleden Mil Boeckx, voor wie vorig jaar

een grote SOS ALS-benefiet werd
opgezet in Oosterwijk. We gaan ook
aanwezig zijn op de kerstmarkten
van Westerlo (15/12) en Noorderwijk (20/12). Onze activiteiten
staan volledig in het teken van de
ALS-liga, die zich bekommert om
het levenscomfort van de patiënten.
We krijgen ook al de steun en het
bezoek van Erik Goris, de Herentalse acteur die peter is van de ALS-liga.”
(BALA/Foto BALA)

