ZOEKTOCHT IN BRUSSEL
Door Jos
Peeters
Het ministerie van volksgezondheid wenst dit jaar met de campagne van Beldonor vooral
de jeugd aan te spreken.
Een van de acties was een zoektocht in Brussel en dit van dinsdag 19 oktober tot en met
zaterdag 23 oktober. Op een vijftal punten had men als blikvanger autowrakken geplaatst met
affiches van Beldonor en van Orgaandonatie en een stand ( een partytent ) die bemand kon
worden door getransplanteerden.

Rechts Mr. De Leersnijder ( LLT)

Klas op weg naar de volgende post

Er werd gestart aan het Centraalstation. Elke klas kreeg hier een isomodoos mee om de
organen
( stukken van een auto ) in te transporteren. Op elke stand kregen ze vragen over
orgaantransplantatie. Als ze goed geantwoord hadden kregen ze een letter mee die op het
einde het woord DANK U of MERCIE vormde.
Het ging richting Stadhuis langs het St. Jansplein (tweede halte ) waar vragen moesten
opgelost worden over doodgaan, hersendood en afstaan van organen.
In het Stadhuis moesten ze elk een inschrijvingsformulier voor orgaandonatie gaan halen.
Verder naar het justitiepaleis waar, hoe kan het ook anders, vragen werden gesteld over de
wetgeving in België.

Stand aan justitie paleis.
op post

Stand was weggevlogen doch Magda Corbeel ( LLT )en haar man bleven

In de Marollen werd hun kennis getest van de historiek van transplantatie en werd Dr.
Barnhard nog eens boven gehaald.
Op het Kappelleplein konden ze een van de wrakken met spuitbussen opsmukken, wat ze
dan ook enthousiast hebben gedaan.

Initiatiefneemster Mevr. I. Sénépart met klas

Sint Pietershospitaal met operatiekamer

De apotheose van de dag kwam bij het eindpunt. In het hospitaal Cesar De Paepe mochten ze
een verpleger of verpleegster uniform aantrekken. Men had een operatiezaal nagebootst waar
de meegebrachte organen op een ijzeren pop konden getransplanteerd worden. Dit alles met
deskundige uitleg van gewezen verpleegsters en tranplantatiecoördinatrices.
Uit de reacties nadien bleek dat deze dag zeer leerrijk geweest was. Ze hadden niet enkel
Brussel beter leren kennen maar was de onbekende wereld van orgaandonatie en
transplantatie voor hun opengegaan! De leraren kwamen zeggen dat ze de volgende dagen
zeker nog op orgaandonatie terug zouden komen.
Zaterdag werd het eindpunt gezet op de Vismarkt met een reünie in een prachtige oude
danstent en een voorstelling van een robot die een concert ten beste gaf.
Iedereen van de getransplanteerden die weer en wind getrotseerd hebben bedankt!Ook omdat
dankzij uw kennis en ondervinding U wezenlijk hebt bijgedragen tot welzijn van dit uniek
evenement.

Verpleegsters in spe….

aan het opereren.

Jos Peeters

