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“DE COLLEGA’S MOEDIGDEN MIJ AAN

om mijn dochter 
los te laten”

LORE, DOCHTER VAN JUF 
VANESSA, ENGAGEERT 

ZICH ALS AMBASSADRICE 
VAN DE ZUIDACTIE!

Epilepsie: dat is het thema van de Zuidactie 2017. Vanessa 

Heye, kleuterjuf in Sint-Laurens Wachtebeke-Overslag, en haar 

dochter Lore, die zelf epilepsie heeft, besloten zich te engageren. 

Lore (16) vertrok samen met ‘Kaatje van Ketnet’ naar Rwanda, 

Congo en Burundi en werd ambassadrice van de campagne. 

“Onze eerste reactie was ‘neen, dat zien we niet zitten’, maar 

uiteindelijk heeft Lore zelf ons over de streep getrokken!” 

In Sint-Laurens Overslag wordt er elk jaar heel wat 
gedaan rond de Zuidactie, maar dit jaar zal het 
ongetwijfeld extra speciaal zijn…

“Inderdaad. Op mijn eigen school zetten alle collega’s zich 
elk jaar opnieuw met hart en ziel in voor de Zuidactie. Dat 
boeit me toch telkens weer, die solidariteit over de grenzen 
heen. Maar dit jaar is het nog anders. Onze dochter Lore 
wordt ambassadrice voor de Zuidactie van de Broeders 
van Liefde en daar ben ik echt fier op! Fracarita Belgium 
(de NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Congre-
gatie) contacteerde ons vorige zomer onverwacht met een 
prikkelende vraag. Ze zouden dit jaar campagne voeren 
rond projecten voor kinderen en jongeren met epilepsie in 
Afrika. En ze vroegen of Lore, die zelf ook epilepsie heeft, 
geen zin had om mee te gaan op prospectie. Samen met een 
kleine ploeg onder wie actrice Sarah Vangeel trokken ze een 
week door het grensgebied van Rwanda, Congo en Burun-
di. Het maakte haar tot ambassadrice van de campagne.” 

BELGIU
M

STANISLAS, 15 JAAR

BUKAVU, CONGO

Boze geest
of epilepsie?

Steun de Zuidactie van de Broeders van Lie
fde,

zodat we elke jongere met epilepsie medisch kunnen behandelen, ook in Afrika.

Help hen zo van hun stigma af. Want ‘t gaat hem om epilepsie, meer niet.

Dr. Eric Kwakya, Bukavu, Congo

“
“

www.fracarita-belgium.org

In Afrika zijn er 3 x meer mensen met epilepsie dan bij ons. In het Zuiden 
zijn er heel wat extra factoren die epilepsie kunnen veroorzaken: tropische 
ziektes zoals malaria en de knikkebolziekte, gebrekkige gezondheidszorg 
(slechte behandeling van bv. hersenvliesontstekingen of zuurstoftekort tijdens 
een slecht begeleide bevalling) en ook de armoede (het drinken van onzuiver 
water waarin lintwormeitjes zitten, ondervoeding,...).

Lore en Sarah zoeken hun weg in Afrika.
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TOCH DICHTBIJ

Het doet pijn om te horen dat 
Afrikaanse ouders de medicatie voor 
hun kind niet kunnen betalen

Je dochter Lore liep school in Sint-Laurens Overslag en zat zelfs 
even in jouw klas. Was dat een bewuste keuze?

“Ja, zeker en vast. Op dat moment waren de aanvallen onder con-
trole maar wil je toch je kind kunnen beschermen. Pas later, in 
het middelbaar begonnen de leerproblemen. De overgang van de 
basisschool naar de secundaire school in Zelzate, was niet een-
voudig, maar ondertussen zit Lore in het vijfde jaar. Concentratie 
en tempo zijn voor Lore een probleem, maar met extra begelei-
ding komt ze er wel en kan ze verder groeien.”

Veel van je collega’s kennen Lore. Hoe reageerden zij toen je 
vertelde dat ze zich zou engageren voor de Zuidactie? 

“Toen Fracarita Belgium ons die vraag stelde, heb ik dat eerst aan 
mijn collega’s voorgelegd. We zijn een hecht team en ik wist dat ik 
op hun advies kon vertrouwen. Zij hebben mij aangemoedigd om 
haar die kans te geven en haar los te laten. Zo kon ze iets positiefs 
halen uit haar epilepsie en daar zelfvertrouwen uit putten.” 

Was het voor jullie als ouders moeilijk om haar te zien 
vertrekken? 

“Lore is onze jongste dochter. Tegelijk een kind dat zorg vraagt én 
mijn oogappel. Toen de vraag kwam, wist ik eerst niet goed wat ik 
er van moest denken. Blij om de kans of ongerust om het avontuur 
van ons kind? Onze eerste reactie was ‘neen, dat zien we niet zit-
ten’. Uiteindelijk heeft Lore zelf ons over de streep getrokken. We 
wilden er wel in meegaan, maar de neurologen moesten ook wel 
groen licht geven voor zij mee mocht. Omdat onze dochter ervoor 
koos, besloten wij haar de kans te geven. Ik had niet gedacht dat 
het zoveel voor ons zou betekenen. Het was de eerste keer dat ik 
Lore echt zou loslaten. Maar ze was natuurlijk onder goede bege-
leiding. Toch stond ik er bij het afscheid in Zaventem met een klein 
hartje bij... Als ik erop terugkijk, besef ik dat het een grote stap 
was, maar ik ben heel blij dat we die genomen hebben.” 

Je dochter maakte de reis samen met Sarah, alias 
Kaatje van Ketnet. Hoe verliep dat contact? 

“Tussen Sarah en Lore was er een hele goede klik. 
Lore vond steun bij Sarah, ook als ze het wat moei-
lijker had op reis. Een mooi moment was toen mijn 
dochter met Sarah, alias Kaatje van Ketnet, in mijn 
klas kwam. Ze maakten er enkele opnamen voor de 
kleuterversie van de campagnevideo. Het was leuk 
om als kleine school op een positieve manier te wor-
den belicht.”

Wat is jou het meest bijgebleven uit wat Lore ach-
teraf vertelde over haar ervaringen? 

“Lore heeft daar eigenlijk niet superveel over verteld. 
Dat zal een beetje aan haar karakter liggen, maar 
ook aan de puberteit natuurlijk. (lacht) Nee serieus, 
ikzelf was zeker getroffen door de getuigenissen die 
ze meebracht over jongeren wiens ouders geen me-
dicatie tegen epilepsieaanvallen konden kopen. Dat 
doet pijn om te horen. Ik weet zelf als ouder dat je 
werkelijk alles zou geven voor je kind en dan te weten 
dat er mensen zijn die dat niet kunnen. Dat raakt me 
erg. De ervaringen in Afrika waren voor Lore ook niet 
altijd gemakkelijk. Een moeilijk moment voor haar 
was toen ze in Bukavu een epilepsieaanval mee-
maakte van een patiënt. Zelf had ze nog nooit een 
epilepsieaanval gezien. Heel confronterend… Maar 
uiteindelijk snapte ik pas écht wat ze allemaal had 
meegemaakt toen ik de campagnevideo zag.”

 Zuidactie 2017
EPILEPSIE, MEER NIE! 

Dit jaar vraagt Fracarita Belgium aandacht voor het lot van 
jongeren met epilepsie in Afrika. Er is naast de gewone en 
kinderreportage deze keer ook een korte kleuterversie. Bekijk 
ze op en vind meer info – maar ook kansen om op jouw werkplek 
iets met de campagne te doen – op www.zuidactie.be 

Meer info over de Zuidactie vind je op www.zuidactie.be

Vanessa (rechts) kijkt samen met de collega's en doch-
ter Lore (links) naar de campagnefilm van de Zuidactie.
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