Nieuwsbrief herfst 2015
De herfst is voor mij altijd weer de periode die mij het best ligt.
Het is niet meer te warm en ook nog niet te koud en als het even meezit zoals nu, valt de
regen ook best mee. De natuur is op zijn mooist en in de bosrijke omgeving waar wij het
geluk hebben te mogen wonen is het heerlijk (elektrisch) fietsen.
Ik kan het maar aan iedereen aanraden, met de beperkte mogelijkheden die we soms
hebben valt er toch nog voor iedereen wel wat te genieten en te beleven.
Ook met onze vereniging was er weer een en ander te beleven, ik denk aan onze
bijeenkomst waar enkele van onze leden hun verhaal brachten. Iemand voor
transplantatie, iemand die getransplanteerd is en een 65 plusser .
Drie aparte verhalen en moedige getuigenissen die voor velen van ons een ander licht
werpen op hoe rechtstreeks betrokkenen in alle situaties met longfibrose omgaan.
Zeer geslaagd en misschien wel de topper van ons werkjaar was zeker de IPF dag op de
markt voor het stadhuis in Leuven.
Wat zich eerst nogal moeizaam op gang trok werd, volgens diegenen die de vorige
edities hebben meegemaakt, het beste tot nu toe. Alleen de treinstaking zorgde voor
wat roet in het eten maar dat kon ons niet stoppen, enkelen hadden er zelfs een
tweedaagse van gemaakt. Het weer was ons goedgezind, het volk was er en ook “ Les
Trois Rouges “ waren weer van de partij, we waren er klaar voor.
Het deed ons bijzonder veel genoegen dat heel wat prominenten waaronder
burgemeester dhr. Tobback, schepen mvr. Verlinden van het Leuvense stadsbestuur en
mr. Bourlon van studio 100 ons een bezoek brachten en niet alleen maar een
beleefdheidsbezoekje.
Ze namen alle tijd om zich uitgebreid te laten informeren, en paar testjes af te leggen
maar ook om met verschillende aanwezigen een gesprekje aan te knopen.
Ook de talrijk aanwezige pers bracht een uitgebreid verslag van deze dag. Vooral het
avondnieuws op de VRT , die reeds enkele dagen vooraf opnamen had gemaakt met
prof. Wuyts en een van onze leden in het UZ Gasthuisberg, bereikte het hele land en was
een boost voor onze naambekendheid. Alle verslagen –TV en kranten – zijn te bekijken
en te raadplegen op onze site.
Onze oprechte dank aan allen die meewerkten en meehielpen om deze dag tot het
succes te maken wat ze uiteindelijk geworden is.
Eens de IPF dag achter de rug komt onze laatste activiteit van het lopende werkjaar aan.
In de loop van november komt mvr. Veronica Barbier, die velen onder u reeds kennen,
ons uitgebreid informeren over “ Respiratoire Revalidatie “ hiervoor krijg je uiteraard
bijtijds een uitnodiging.
Voor het bestuur komen nog een paar drukke dagen, we zijn volop aan het werken aan
ons programma voor volgend jaar, we streven ernaar om op onze
nieuwjaarsbijeenkomst in januari het programma 2016 te kunnen kenbaar maken.
André.

