
Oosterwijk

Vrienden ALS-patiënt zamelen geld in voor onderzoek 

In Oosterwijk (Westerlo) is 
maandag het benefiet SOS 
ALS voorgesteld. Die komt 
er omdat Mil Boeckx, zelf 

ALS-patiënt, niet bij de pakken 
wil blijven zitten. Zijn vrienden 
en familie proberen zo veel 
mogelijk geld in het laatje te 
krijgen ten voordele van de 
ALS-liga.

“Voor zichzelf wil hij geen 
benefiet, voor liga wel”

ALS-patiënt Mil Boeckx verkeert in goed gezelschap. Zijn vrienden zetten SOS ALS op poten. Kempense BV’s 
zoals Lea Witvrouwen en Nathalie Meskens scharen zich achter dit initiatief.  FOTO JOREN DE WEERDT

Het benefiet vindt plaats op za-
terdag 1 juni op het kerkplein van 
Oosterwijk. Vanaf 14u staan optre-
dens gepland en de hele namiddag 
zal er ook kinderanimatie zijn. Ver-
der moeten eet- en dranktentjes volk 
en geld lokken. Onder andere zange-
res Airis en actrices Lea Witvrouwen  
en Nathalie Meskens maken al zeker 
hun opwachting tijdens SOS ALS. 

Levensgenieter
In heel België lijden ongeveer 

duizend mensen aan Amyotrofe 
Laterale  Sclerose (ALS), een onge-
neeslijke ziekte waarbij de motori-
sche zenuwcellen in de hersenen 
stelselmatig wegvallen. Mil Boeckx 
(48) uit Oosterwijk is een van die 
mensen. Een van zijn vrienden, Gert 
Lemmens, blikt terug op de perio de 
waarin de ziekte bij Mil werd vastge-
steld. “Mil was een levensgenieter. 
Hij dronk al eens graag een pintje en 
hij voetbalde enorm graag. Maar in 
juni 2010 was Mil in mijn café aan 
het helpen om wat kasten te verhui-
zen toen hij klaagde over zijn benen. 
Die deden enorm veel pijn. Enkele 
weken later kon hij zelfs na een paar 
pintjes niet meer op zijn benen staan. 
Zijn vrienden en ik zagen meteen dat 
er iets mis was. Na een bezoek aan de 
dokter kwam hij met de harde fei-
ten. Mil had ALS, een ongeneeslijke 
ziekte.”

Intussen is Mil sterk achteruitge-

telt zijn vrouw Nicole. 
“Het is enorm snel gegaan, zeker 

in het begin. Als je het ene gewoon 
bent, rol je in het volgende. Soms 
denk je wel eens terug aan vroeger, 
maar je moet er toch mee leven en 
de dag nemen zoals hij komt. En Mil 
klaagt nooit, het is geen zager. Al 
moeten we wel meer en meer op an-
deren rekenen om te helpen. We heb-
ben gelukkig veel mensen om ons 
heen. Dat houdt ons recht”, klinkt 
Nicole strijdvaardig.

Op 1 juni organiseren de vrienden 

en familie van Mil dit benefiet om 
geld in te zamelen voor de ALS-liga. 

Zijn inzet tonen
“Het is een initiatief van Mil zelf”, 

geeft Gert meteen mee. “Hij vroeg 
ons of we niet eens iets wilden orga-
niseren. Een benefiet om Mil te steu-
nen zou hij nooit goedkeuren, daar 
ben ik zeker van. Op deze manier kan 
hij zijn inzet tonen voor de liga, die 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
ziekte steunt”, geeft Gert nog mee.
GIEL VAN DEN BROECK

“Mil is geen zager. 
Hij heeft geen 
zelfmedelijden.”
NICOLE VAN GRIEKEN
VROUW VAN MIL, ALS-PATIËNT

gaan. Zijn aandoening heeft ertoe 
geleid dat hij alleen nog maar kan 
kauwen en slikken. “Andere dagda-
gelijkse dingen, zoals praten of stap-
pen, zijn onmogelijk geworden”, ver-


