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met onder meer springkastelen, 
een circusinitiatie, knutselwork-
shops, schminkstandjes en nog 
veel meer.” 

En niet te vergeten: de immens
populaire Ghost Rockers treden 
op. “Omdat het voor de eerste 
lustrumeditie wat meer mocht 
zijn. De ouders kunnen ontspan-
nen in onze wijnbar. Voor hen 
staat de band Outback gepro-
grammeerd. We hopen dat we 
duizenden mensen over de vloer 
krijgen zodat we iets kunnen 
doen voor kinderen die even aan 
iets anders willen denken dan 
hun ziekte. En voor hun broers, 
zusjes en ouders natuurlijk.”  (dj)

kanker te maken krijgen”, vertelt 
Ann. 

Ghost Rockers

Op zaterdag 26 mei organiseert
de vzw voor de vijfde maal de 
Menno’s Droomdag in Tuilt. De 
voorbije jaren schommelde de 
opbrengst daarvan steevast tus-
sen de 15.000 en 20.000 euro. 
“Het feestprogramma start ’s 
morgens, wanneer we onze gas-
ten verwennen met een ontbijt. 
In de namiddag is er een gezellige 
familiedag. Zoals in al onze acties 
staan ook hier kinderen centraal. 
We organiseren kinderanimatie 

hebben we vzw Menno’s Droom 
opgericht, waarmee we in Lim-
burg drie keer per jaar een vakan-
tieweek organiseren voor het he-
le gezin van kinderen die met 

W Mama Ann Horemans verloor in 2014 haar 11-jarige zoon Menno aan lymfeklierkanker. 
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samen doen. Alleen dat laatste 
deel is helaas niet gelukt. Maar 
Menno’s droom, die proberen we 
al voor de vijfde keer te realise-
ren.”

Gespreid over de vier voorgaan-
de edities, sprokkelden ouders 
Ann en Frank samen met een he-
le groep vrijwilligers al ruim 
100.000 euro samen. “De eerste 
keer hebben we 50.000 euro aan 
Kom op tegen Kanker geschon-
ken, maar vanaf het tweede jaar 

In de laatste maanden van zijn
leven was Menno zelf gestart met 
een benefiet ten voordele van de 
kinderkankerkampen waar hij zo 
van hield. “Alles had hij opge-
schreven, hoe en waarom hij het 
wilde”, mama Ann. “Waarom was
duidelijk: Menno genoot enorm 
van de kinderkampen die hij bij 
de Vlaamse Liga tegen Kanker 
kon beleven. Daar wilde hij geld 
voor inzamelen. Als hij uit het 
ziekenhuis kwam, gingen we dat 

Zaterdag vindt vijfde editie 
van ‘Menno’s droom’ plaats
Komende zaterdag heeft in Tuilt alweer de vijfde editie 
plaats van Menno’s Droom, het benefiet ter nagedachtenis 
van de veel te vroeg gestorven Menno Bollen uit Hasselt. 
“Dit jaar komen Ghost Rockers zelfs. Voor de eerste lustru-
meditie mag het wat meer zijn”, zegt mama Ann Horemans, 
die in 2014 haar 11-jarige zoon verloor aan lymfeklierkanker.

HASSELT 

W ‘Grote Dame’ is een kunstwerk van twee meter hoog in brons. 

LW

Laurens Appeltans was be-
heerder bij beide verenigingen:
“Na vereffening van de schul-
den bleek dat er nog een batig
saldo van ruim 15.000 euro
was, dat we op een nuttige ma-
nier met een blijvend aanden-
ken wilden besteden. Zo kwa-
men we tot het besluit een
kunstwerk aan de gemeen-
schap van Herk-de-Stad te
schenken. Voorwaarde was wel
dat het stadsbestuur het op een
mooie plek zou zetten waar in-
woners en bezoekers het kun-
nen bewonderen.”

Verenigingen schenken 
‘Grote Dame’ aan stad
Aan het stadhuis van Herk-
de-Stad staat sinds kort een 
kunstwerk van de Hasseltse 
beeldhouwer Robert Vande-
reycken. Het gaat om een 
gift van twee Herkse vereni-
gingen: de vzw Vlaams Huis 
Arca en de feitelijke vereni-
ging Vorming en Vrije Tijd. 
De verenigingen hebben hun 
activiteiten stopgezet.

De twee verenigingen werden
in 1984 opgericht. Vorming en
Vrije Tijd ging onderwijs aan
volwassenen geven. Vlaams
huis Arca werd opgericht om
de voormalige filmzaal met ca-
fé op de Markt te kopen, waar-
voor mensen aandelen konden
kopen. Uiteindelijk werden die
plannen afgeblazen en nam
Vorming en Vrije Tijd de vzw
over. Na 33 jaar besloot de al-
gemene vergadering van Arca/
Vorming en Vrije Tijd zich te-
rug te trekken uit het samen-
werkingsverband met LBC
Beringen, dat het volwassenen-
onderwijs organiseert op de
Campus Ursula van de Sint-
Martinusscholen.”

De creatie van Robert Vande-
reycken heet ‘Grote Dame’.
Vandereycken: “Het is een
kunstwerk van twee meter
hoog in brons. Het is een eerbe-
toon aan alle vrouwen die een
rol spelen voor de gemeen-
schap en in de maatschappij.”
(lw)

HERK-DE-STAD 

“Ik ben kletsnat. Net ben ik
met de fiets terug van een
bezoek aan een ALS-patiënt.
Als vrijwilliger geef ik pati-
enten ook de eerste info
over de Liga, waar ze recht
op hebben en waar ze naar-
toe kunnen voor hulp”, zegt
Emmanuëlla, wanneer we
haar telefonisch contacte-
ren. 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. Vervol-
gens is er nog een fuif. De
opbrengst gaat volledig naar
de ALS Liga en de strijd te-
gen de neurologische ziekte
die het lichaam langzaam
maar zeker verlamt. 

Verongelukte kinderen 

Net als vier andere familie-
leden is Emmanuëlla drager
van het gen die de ziekte
veroorzaakt. De voorbije de-
cennia verloor ze zelfs al ze-
ven familieleden aan de
ziekte. “In de mate van het
mogelijke raad ik patiënten
altijd aan om positief te blij-
ven. Dat rekt sowieso je le-

ven. 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
zoon Tom verloren heb bij
een verkeersongeval op 2
oktober 2016.” De jongeman
kwam samen met een vrien-
din om op de Koning Boude-
wijnlaan in Diepenbeek.

Sindsdien is er voor Em-
manuëlla 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 ne-
men. Ik dreig mezelf anders
voorbij te lopen. In de toe-
komst 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 verdie-
pen in het SAVE-charter om
meer aandacht voor ver-
keersveiligheid te krijgen.
Onlangs ondertekende Dil-
sen-Stokkem het charter al.
In Diepenbeek zijn wij er-
mee bezig.” 

Emmanuëlla weet al dat ze de ziekte ooit ook gaat krijgen

Vrouw organiseert benefiet nadat 
ze 7 familieleden verloor aan ALS 
Op zaterdag 26 mei treedt 
het honderdkoppige koor 
Echo-Alterecho op ten 
voordele van ALS Liga 
Maasland. Het is Emma-
nuëlla Wyckmans die 
haar schouders onder het 
benefietconcert zet. “Als 
drager van het gen ga ik 
de ziekte ook ooit krijgen, 
maar wanneer weet ik 
niet”, zegt de Maasme-
chelse die al zeven fami-
lieleden aan de ziekte 
verloor. Na het concert 
neemt ze gas terug.

MAASMECHELEN 

W Emmanuëlla organiseert een benefiet ten voordele van ALS Liga Maasland.
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“Ik raad patiënten 
altijd aan om positief 
te blijven. Dat rekt 
sowieso je leven. 
Schrik om aan ALS te 
sterven, heb ik niet”


