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Een kille ochtend wind blies over het Muntplein, in het hartje van Brussel.
Gelukkig had mevrouw Isabelle Sénépart en de dienst Beldonor voor een bedoeïenen
tent gezorgd, zodanig dat de vijf standen van transplantatie verenigingen toch enigszins
beschutting hadden.

Het was 12 oktober, de Europese Donordag en Brussel kreeg de eer dit te vieren.
In de voormiddag was het nog rustig en de voorbijgangers konden de nodige informatie
krijgen over het tekort aan donoren. Een aantal volkspelen zorgde er voor dat en meer en
meer geïnteresseerden kwamen. In de namiddag was het over de koppen lopen!
Om twee uur was het verzamelen geblazen op de binnenkoer van het prachtig stadhuis
van Brussel. Daar werden we opgewacht door prof. Philip Morrel, stichter van de
Europese Donordag, mevrouw de minister Onkelinx, mensen van Beldonor en de
confrérie van Manneken Pis. Na de nodige foto’s werd er een stoet gevormd.
Enkele tweehonderd getransplanteerden en sympathisanten gingen naar Manneken-pis,
die voor de gelegenheid een prachtig pakje had aangetrokken. Zie foto hierboven.
In een persbericht was de dag daarvoor gemeld dat het ventje last had van zijn nieren, en
dat hij dringend een niertransplantatie nodig had.
Tot grote opluchting van de aanwezigen begon het manneke na tien minuten te urineren!!!
Transplantatie geslaagd!!! Doch in plaats van urine kwam er bier tevoorschijn!
Noot: niet voor de levergetransplanteerden !

Terug naar het Muntplein konden o.a. de aanwezigen cup capes bakken die dan in een
taartvorm kon geschikt worden. Nadat de heer De Coster, voorzitter van Beloner, de 15
kaarsjes had uitgeblazen, kon iedereen moe, maar tevreden naar huis. Hartelijk dank aan
de leden van LLT die de moeite gedaan hebben om naar Brussel te komen
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Ook in UZ LLEUVEN werd op vrijdag 11 oktober het donorschap in het licht gesteld.
Zoals elk jaar was LLT aanwezig met onze stand en werd er de ganse dag druk

gesproken met en informatie verschaft aan patiënten, familie en bezoekers die langs
kwamen.
• Verschillende patiëntenverenigingen vragen aandacht voor orgaandonatie en
donorsensibilisering.
• Patiënten getuigen over wat ze persoonlijk hebben meegemaakt en hoe dankbaar ze
zijn voor hun nieuw leven dankzij hun donor.
• Maak kennis met Transplantoux, een project dat aantoont dat een transplantatie
sporten niet in de weg staat.
Te weinig donoren, lange wachtlijsten
Het tekort aan organen is de grootste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn te weinig
donoren om aan de behoefte in België te voldoen. Hierdoor zijn de wachtlijsten nog
steeds erg lang.

Over leven door geven
Het doel van deze dag is om mensen te laten nadenken over orgaandonatie.
Het logo en de slogan ‘Over leven door geven’ geeft de kern van donatie weer: de twee
kanten van het verhaal. Want orgaandonatie gaat over ‘leven en overleven’, over ‘leven
en geven’, over leven ‘doorgeven’ … over een tweede kans, een tweede leven.
Referentiecentrum voor transplantaties
Met ruim 6.000 orgaantransplantaties op de teller is UZ Leuven een referentiecentrum in
zowel binnen- als buitenland. Achter dat cijfer gaan heel wat verhalen schuil: van de
patiënten die hun levenskwaliteit aanzienlijk konden verbeteren, en van duizenden
mensen die hun organen doneerden, een uiting van solidariteit over de grens van leven
en dood.
Tijdens de infomomenten vertellen enkele patiënten over hun ervaring met transplantatie
en orgaandonatie.

