Vondelhofvrienden zamelen geld in voor ALS-liga

Vrienden en familie geven Jean-Pierre
elke maand een vip-behandeling
HAALTERT

Het was een emotionele
samenkomst van de Vondelhofvrienden in De
Biercinema. ALS-patiënt
Jean-Paul Podevijn kreeg
van zijn vrienden een vipbehandeling met zijn favoriete muziek, een emotionele speech en een cheque van 800 euro voor de
ALS-Liga.
ELKE MEERT

EMD

Elke laatste donderdag van
de maand komen de Vondelhofvrienden, die vroeger aangesloten waren bij de joggingclub van het Vondelhof, op
verzoek van Jean-Paul Podevijn (63) samen in café de
Biercinema in Haaltert. Of
toch als zijn toestand het toe- W Jean-Paul omringd door familie en vrienden. Elke laatste donderdag van de maand proberen ze samen te komen.
laat. Bijna drie jaar geleden
Dat is voor ons een les in newerden bij hem de eerste riode de definitieve diagnose. Meeren.
Afgelopen donderdag was een “Maandelijks afspreken is derigheid en relativeren”, beANNIE PODEVIJN
bijzondere editie van de voor hem niet gemakkelijk sluit Van der Meeren. Ook zus
ZUS JEAN-PAUL
maandelijkse samenkomst. door zijn ziekte en de onge- Annie Podevijn is er steevast
De Biercinema zat voor de ge- makken die het met zich mee- bij in de Biercinema. “Het is
legenheid stampvol met brengt, maar hij doet het om zo'n lieve man, die graag leeft.
vrienden en familie van Jean- bij ons te kunnen zijn.” De Normaal zou hij nu in zijn bed
Paul. Zijn favoriete muziek vriendengroep overhandigde moeten liggen. Gisteren is hij
werd live door een band ge- Jean-Paul een cheque van 800 zelfs nog met de verpleging
bracht. “Dit kunnen organise- euro die ze in het kader van de gaan eten. Daar is hij echt de
ren is voor ons belangrijk om Warmste Week voor de ALS- ‘chouchou’ van de afdeling. Al
aan te tonen dat we hem blij- Liga hebben ingezameld. “Ho- is het erg zwaar en hij gaat
ven steunen. We zijn als pelijk kunnen daarmee veel achteruit maar we maken er
symptomen van Amyotrofi- vriendengroep veel hechter mensen worden geholpen en allemaal het beste van. Dat
sche Laterale Sclerose (ALS) geworden, maar blijven wel kan de ziekte in de toekomst zijn vrienden dit organiseren
vastgesteld en twee jaar gele- met een gevoel van onmacht worden bestreden. Jean-Paul en zo'n cheque afgeven is
den kreeg hij in deze kerstpe- achter”, zegt Rik Van der gaat puur op karakter verder. prachtig”, zegt zij.

“Dat zijn vrienden dit
voor hem organiseren
en zo'n cheque
afgeven, is prachtig”

