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Zorg én huiselijke sfeer voor
kankerpatiënten
Veerle Vlemincx (46) overwon kanker en zet zich nu vrijwillig in voor lotgenoten.
Ze richt het Zorghuis Dijlevallei op en krijgt daarvoor de steun van Kom op tegen
Kanker en heel wat vrijwilligers.

VAN ONZE MEDEWERKER ERIK VAN EYCKEN

Wie met kanker wordt geconfronteerd kan voor, tijdens en na de
behandeling terecht in het Zorghuis in Boortmeerbeek. Initiatiefneemster Veerle
Vlemincx overwon zelf kanker. Ze wil vooral een huiselijke sfeer creëren om
patiënten tot rust te laten komen.
De voormalige thuisverpleegster, die zich bijschoolde, wil zich op een positieve
manier inzetten voor mensen met kanker: ‘De mensen komen hier tot rust, leren
elkaar kennen en wie wil, kan hier zelfs overnachten. Elke dag koken we samen.
We hebben een dokter die verbonden is aan het zorghuis en voor de dagelijkse
werking kan ik rekenen op de steun van een pak vrijwilligers. Een palliatieve
dienst zijn we echter niet.’
Veerle stelde zaterdag haar zorghuis voor aan haar partners, vrijwilligers, de
raad van bestuur. Ook peter Jacques Vermeire kwam nieuwsgierig een kijkje
nemen. Zijn peterschap is er niet zomaar: ‘Midden in mijn premièrereeks van de
show ‘Vijf voor Twaalf’ kreeg ik zelf de diagnose van kwaadaardige darmkanker.
Twee jaar later verlies ik mijn vriendin aan de ziekte. Kanker heeft ook mij dus
niet ontzien. De luxe van goede zorgen gun ik iedereen, ook wie thuis niet de
mogelijkheid heeft om op krachten te komen.’
BOORTMEERBEEK

Eerste in Vlaams-Brabant
‘We zijn wel geen palliatieve dienst’
VEERLE VLEMINCX
Initiatiefneemster en bestuurslid

De Dijlevallei is het eerste zorghuis in zijn soort in Vlaams-Brabant, op de grens
met Antwerpen. Alleen in West-Vlaanderen en Limburg bestaan al twee dergelijke
huizen. De raad van bestuur bestaat dan ook uit zowel Vlaams-Brabanders als
Antwerpenaren. De stad Mechelen is vertegenwoordigd door gemeenteraadslid
Hamid Riffi (CD&V), het Imeldaziekenhuis in Bonheiden door dokter Tim
Tollens. Ondernemer Walter Vermeeren is voorzitter.
Veerle kan bovendien rekenen op de steun van lokale ondernemers zoals
fotograaf Steven Colin en de voorzitter van handelaarsvereniging Hebos Marc
Spens, eigenaar van de Boortmeerbeekse AD Delhaize.
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‘Bovendien is Kom op tegen Kanker een belangrijke financiële partner. In juni
dit jaar dienden we een aanvraag in voor financiële steun. Die is inmiddels
goedgekeurd. Voor eind dit jaar gebeurt nog de implementatie bij de Koning
Boudewijnstichting. Ook die vraag tot erkenning werd positief onthaald’, zegt
Vleminckx.
Op 1 december verwacht ze haar eerste gasten. Een verblijf kan variëren tussen
enkele dagen en enkele maanden.
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