Helden van bij ons
Wie zijn leven laat dicteren door de media, gaat het somber inzien. Gelukkig biedt
de alledaagse realiteit meer dan troost.
Is tv of radio je enige venster op de
wereld, dan krijg je al vlug de indruk dat alles draait om geld,
macht en geweld. Van de gemiddelde nieuwsuitzending word je
echt niet vrolijker. En de programma’s die bedoeld zijn om je vrolijker te stemmen, blinken vaak uit
in oppervlakkigheid en opgeklopt
plezier. Gelukkig biedt het échte
leven meer positiefs. Authentieke
ontmoetingen in je eigen kleine leefomgeving inspireren meer dan de georchestreerde sentimentaliteit op tv. Er zijn nog veel meer moedige, interessante en boeiende mensen dan de pakweg
vijftien bv’s die elk panel bevolken aan de Reyers- of Medialaan. Zo troffen we op een zeldzame zonnige namiddag op het terras van het Herentalse Netepark Kris Van Reusel, de ALSpatiënt die zijn ziekte met waardigheid draagt.
Geen moeite is hem te veel om via de ALS-liga
aandacht te vragen voor zijn lotgenoten. Nog
meer dan in het filmpje ‘Hoera, ik ga dood’, dat
je vorige week op Eén en VTM kon bekijken,
maakt Kris indruk als hij naast je zit of voor je
staat, met zijn leuke babbel en zijn open, spon-

tane persoonlijkheid. Een ontmoeting die we jaarlijks willen
meepikken, is ook de symbolische
uitreiking van de bedragen voor
het goede doel door het Lichtaartse
verenigingsleven. Victor Peeters,
die we vroeger enkel kenden als
een statige leraar wiskunde aan
het St.-Jozefscollege in Herentals,
mobiliseert de verenigingen jaarlijks voor een brunch en het Waterputfestival, waarvan de opbrengst integraal
naar sociale projecten in de derde wereld gaat.
Het resultaat wordt bekend gemaakt op een gezellige ontmoeting in het charmante parochiehuis van Lichtaart, met delegaties van de verenigingen en de goede doelen. Jonge snaken van
de KLJ drinken er samen een glaasje met ervaren krachten van OKRA of Ziekenzorg. De gelegenheidskoks van de KWB zorgen voor een
hartelijk hapje. Het heeft iets nostalgisch, iets typisch dorps in deze hoogtechnologische tijden.
“Bedankt voor je bijdrage aan de samenlevingsopbouw”, zei Vic Peeters ons bij het afscheid.
En het klonk super gemeend en waarachtig.
(bala)

