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gEBrokEn
BEEntjE van
Roseline (2)
HEELt nIEt
Door
zELDzaME
aanDoEnIng

Steffie Kunnen en Joris Nijs
met hun dochtertje Rosaline,
dat aan pseudoartrose lijdt.
“Een onderzoeksteam van
de KU Leuven zit aan de rand
van een doorbraak voor de
behandeling, maar er is geen
geld”, zegt Steffie.
Foto Stefaan VAN HUL

moet wat sneller rusten.” In september gaat Roseline naar school. “We
hebben een goede school gevonden,
die volledig aangepast is voor kindjes
in een rolstoel. De kans is immers
groot, dat Roseline in een rolstoel
terecht komt. Ook de turnlessen zullen niet gemakkelijk worden voor
haar. Maar terwijl de rest turnt, kan
zij bijvoorbeeld kiné krijgen.”
De aandoening is heel zeldzaam.
Amper tien kinderen in België hebben dezelfde afwijking. En dat is net
het probleem. Een onderzoeksteam
van de KU Leuven staat aan de rand
van een doorbraak (zie kader), maar
zonder geld kunnen ze niet verder.
“Omdat deze aandoening zo zeldzaam is, is het niet interessant voor
farmaceutische bedrijven om het
onderzoek te financieren. Ze steken
miljoenen in onderzoek naar medicijnen die door veel mensen genomen
worden. Die verdienen ze achteraf
in veelvoud terug. Maar dit is niet
winstgevend voor hen.”

Jo Van Decraen, kapitein
Foto DD
van Noliko Maaseik.

Benefiet met
noliko Maaseik
en vtm-gezichten
MAAseik - Robert Kunnen, de
opa van Roseline, is voorzitter
van de supportersclub van Noliko
Maaseik. “Elk jaar, als zij de finale
van de play-offs spelen, fietst hij
met enkele supporters van bij de
tegenstander tot in Maaseik of
omgekeerd”, vertelt Steffie. “Dit
keer doen ze dat ten voordele
van Bone4Kids.”

Benefiet

“Iedereen die fietst, kan gesponsord worden. Ook verschillende
acteurs van Familie, waaronder
Jef De Smedt en Ann Somers,
fietsen mee. Frank Dingenen zit
in de volgwagen.”
Maar ook de volleybalploeg zelf,
ondersteunt de actie. “De familie
Kunnen staat heel dicht bij het
volleybal”, zegt kapitein Jo Van
Decraen. “Eerlijk gezegd had ik
nog nooit van de aandoening
gehoord. Maar als we kunnen
helpen, dan doen we dat met veel
plezier. We gaan vooral zorgen
dat de fietstocht extra bekendheid
krijgt. Zo worden er tijdens de
volgende matchen folders uitgedeeld. Er is nog veel geld nodig.
Dus ik denk ook dat de spelers
en vips hun duit in het zakje kunnen doen. Zelf ben ik dat alvast
van plan.” Waar de fietstocht
vertrekt, is nog niet zeker. “Het
wordt een thuismatch op 14 april
en onze tegenstander wordt waarschijnlijk Lennik. Maar dat weten
we dit weekend pas zeker.”
HDB

Om het onderzoek af te ronden
is 1 miljoen euro nodig. En dat is
veel geld. Heel veel geld. Daarom
heeft Steffie, met de steun van KU
Leuven, zopas het fonds Bone4Kids
opgericht. “We organiseren allerlei
benefietacties”, vertelt ze. “Onder
meer op 14 april, in samenwerking
met Noliko Maaseik. Maar dat is
natuurlijk niet voldoende. Zo is er op
13 mei ook een platen- en cdbeurs in
Hasselt. In het najaar organiseren we
een dansfeest in Maaseik, onder leiding van Leila Akcelik die met Louis
Talpe en Antony Aradia ‘Sterren Op
De Dansvloer’ gewonnen heeft. En
op 10 november vindt een Comedy
Night plaats in Sint-Niklaas, met
onder meer Bart Cannaerts die ook
peter van het fonds is. Al het geld dat
binnenkomt, wordt in het onderzoek
gestoken. We hopen dat we zo stap
voor stap dichter bij de doorbraak
komen. Ik doe alles voor Roseline.
Ik hoop echt dat het ons lukt om
zoveel mogelijk geld in te zamelen.”
Hanne DE BELIE
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www.bone4kids.be

Eddy Merckx verdacht van corruptie
Anderlecht - Niemand minder dan wielerlegende Eddy Merckx wordt
verdacht van corruptie bij de verkoop van fietsen uit wat toen nog zijn
fietsenfabriek was aan de politie van Anderlecht. Met dat bericht pakte
de Franstalige krant La Dernière Heure gisteren uit.
In het onderzoek naar corruptie
bij de politietop van de Brusselse
Zone Zuid duikt de naam van Eddy
Merckx op. De beschuldiging tegen de wielerlegende is volgens La
Dernière Heure eerst nog uitgesteld,
omdat Merckx op 15 december
door de Franse president Sarkozy
in Parijs tot Commandeur van het
Erelegioen werd benoemd. Nu
onderzoeksrechter Van Espen het
dossier tegen de politiemensen heeft
afgerond, is de inverdenkingstelling
van Merckx alsnog gebeurd.

met de prijzen hebben bezorgd van
concurrenten.
De fietsen waren bestemd voor
de fietsbrigade van Anderlecht en
werden betaald uit het fonds van
Het parket wil geen commentaar verkeersboetes. Volgens Boucar
geven en Merckx, die in het buiten- konden ze moeilijk anders dan in
land verblijft, reageerde nog niet.
2007 opnieuw fietsen bestellen van
Merckx, omdat er anders jaloezie
Fietsbrigade
zou ontstaan binnen het korps. De
Eddy Merckx (66) zou in 2006 en fietsen zouden overigens lange tijd
2007 minstens 48 dure fietsen van alleen maar stof hebben vergaard
het merk Eddy Merckx Cycles heb- in de garages van het korps. Naast
ben mogen leveren aan het politie- Boucar is nog een vijftal politiemenkorps in de Zone Zuid. In ruil zou sen in verdenking gesteld.
hij een in carbon uitgevoerde fiets Merckx liet een paar jaar geleden
met korting hebben verkocht aan zijn bedrijf over aan een holding
commissaris Philippe Boucar. Die van de mensen achter Brantano.
zou eerder aan Merckx de offertes Vandaag heeft hij nog maar 6%

van de aandelen. “We werken wel nog
intensief met hem samen”, zegt marketing manager Peter Speltjens. “We
zijn hier wel van onze stoel gevallen.
We kunnen er niets over zeggen, het is
allemaal lang voor onze tijd gebeurd.”
Op omkoping staan celstraffen van 6
maanden tot 5 jaar en zware boetes.
Als er politiemensen bij betrokken
zijn, wordt dat zwaarder aangerekend. In de praktijk is corruptie
echter erg moeilijk te bewijzen.
DH
Eddy Merckx wordt
verdacht van corruptie bij
de verkoop van fietsen
aan de Anderlechtse
fietsbrigade (links). Foto’s Iso

