ALS-patiënt Jef
presenteert Lotto

EEN

Een opmerkelijke gast naast Sophie Dewaele (44) op Eén gisteravond: de 69-jarige Jef uit Vosselaar mocht samen met
haar de Lottotrekking presenteren. Jef,
een ALS-patiënt, vroeg zo aandacht voor
een nieuwe campagne van de Belgische
ALS Liga, de #WorkForALS Challenge.
Die wil patiënten één dag binnen bedrijven laten werken om geld in te zamelen
voor het onderzoek naar de ongeneeslijke
spierziekte.
“Ons land telt 200 nieuwe ALS-diagnoses
per jaar, wereldwijd zijn dat er 120.000.
Maar voor de farmareuzen zijn dat verwaarloosbare aantallen”, zegt Evy Reviers,
CEO van de ALS Liga. “Het geld voor onderzoek moet dus van ergens anders komen: van schenkingen. Vandaar onze oproep aan de Belgische bedrijfswereld. Enkel via meer wetenschappelijk onderzoek
kunnen we ALS-patiënten opnieuw een
toekomst geven.” De Nationale Loterij gaf
gisteren alvast het goede voorbeeld en
schakelde Jef één dag in. De ALS Liga
krijgt een deel van de 320 miljoen euro die

de Loterij jaarlijks investeert in humanitaire en wetenschappelijke projecten.
Jef is een van de vier ALS-patiënten die
zich al kandidaat stelden voor het project.
Ook Liesje (44), Christian (49) en Daniël
(53) bieden hun diensten aan en delen hun
cv online. “Ondanks mijn verlamming wil
ik graag werken voor ALS, omdat er dringend een remedie gevonden moet worden”, zegt Jef. “Een lichaam dat stilaan
doodgaat met alleen het hoofd dat blijft leven, dat wens je echt niemand toe. Zolang
ik leef, wil ik dus blijven strijden. We zoeken natuurlijk jobs waarbij je niet moet
bewegen. Museumbewaker, tekenmodel
of cameratoezichter, dat zijn taken die we
nog kunnen uitvoeren.”
Jef en zijn collega’s roepen CEO’s zoals
Jef Colruyt (Colruyt Group), Wouter
Torfs (Schoenen Torfs), Gert Verhulst
(Studio 100), Dominique Leroy (Proximus
Group) en anderen op om samen met hun
werknemers deel te nemen aan de inzamelcampagne. Meer info via de website
workforals.be. (dvg)

Sophie Dewaele kreeg een assistent bij de
trekking van gisteren. Jef wil de aandacht
vestigen op de campagne van de ALS Liga.

