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Op tweede kerst 2022 werd aan het dialysecen-
trum van AZ Delta in Roeselare het ‘draagtas’-
project voorgesteld. Het orgelpunt als een gepast 
cadeau voor de dialysepatiënten van Roeselare 
maar ook van Tielt, Menen en Torhout. Dankzij de 
financiering door Cera en de logistieke steun van 
de Tieltse Perskring kon de Vriendenkring 
Nierpatiënten Roeselare tot deze schenking over-
gaan. 
 
 
De idee groeide toen een vennoot van Cera een publicatie in het oog kreeg waarbij 
Cera gul maar selectief projecten sponsorde. Er waren wel een aantal voorwaarden 
waaraan moest voldaan wor-
den én het aangeboden project 
moest ook goedgekeurd wor-
den door de RAR, de regionale 
adviesraad Roeselare-Izegem 
als soort jury van Cera. 
 
 
Maar waarvoor zouden die cen-
ten eventueel gebruikt worden. 
Céline D’Hulst (Tielt), sinds kort 
bestuurslid van de VNR ging 
overleggen met haar 
‘niermeter’ Christine Mestdagt 
(Pittem), geen onbekende bij 
de VNR en al 28 jaar getrans-
planteerd. Vlekkeloos ging de 
interesse naar Guido Defour, 
echtgenoot van Christine en 
erevoorzitter van de Tieltse 
Perskring. Hij herinnerde zich 
een gift van € 5.000 door Rota-
ryclub Tielt in 1994, na bemid-
deling van de Perskring. 1994: 
Het jaar dat Christine in Leuven 
werd getransplanteerd én 
Guido voorzitter werd van de 
Tieltse Perskring. 

KERSTGESCHENK VOOR 
340 DIALYSEPATIËNTEN 
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TIELTSE PERSKRING 
 
De Tieltse Perskring is een vereniging van journalisten 
(beroeps en freelancers) die in de Tieltse regio werkzaam zijn. 
Gesticht in 1981 en naast de coördinatie van persconferenties 
en persberichten ook een vriendenkring die al jaren bezig is 
met ontspanning, cultuur en aandacht voor derden. 
TPK organiseerde in 42 jaar 21 tentoonstellingen, schreef 9 
boeken, reikte awards, sportpersprijzen en Tieltse Persprijzen 
uit. TPK heeft naast haar ontspannende verleden ook altijd oog gehad voor noden 
van anderen …  
 

Toen kwam verpleegkundige Stefanie Azou (verpleegkundige AZ Delta) met het idee 
van herbruikbare draagzakken voor alle dialysepatiënten. Céline zou informeren 
(door haar job bij het Tieltse stadsbestuur wist ze de juiste weg voor een offerte) en 
er werd beslist om 500 linnen draagtassen in vraag te stellen.  
Daarmee bleef de VNR onder het maximum van € 3.000 en kon een tijdje op de 
voorraad geteerd worden. Later bleken de linnen draagtassen niet haalbaar gezien 
het transport niet kon verzekerd worden vóór kerstmis. Dan maar overgeschakeld op 
vilten draagzakken maar voor die prijs konden zelfs 700 tassen gevraagd worden. De 
tassen zouden bedrukt worden met drie logo’s: Cera langs de ene kant en TPK en 
VNR langs de andere zijde.  
Het transport kon geregeld worden en het was afwachten of de vraag gunstig zou 
beoordeeld worden door Cera. 
 
 

 
 
Logistieke steun kwam van de Tieltse Perskring die de aanvraag richtte waarna het 
afwachten was tot het licht op groen kwam. Het project werd eerste ontvankelijk 
verklaard bij Cera (en Wim Ingels, regioverantwoordelijke Cera). 
De RAR keurde dan eind oktober het project goed en stelde een maximum van  
€ 2.500 voor. Vanaf dan ging alles in een stroomversnelling. Er werd onderhandeld 
met de ‘meter’ van het project en we kregen die met de enthousiaste Tine Vandewa-
etere uit Izegem. De bestelling en afhandeling met de leverancier nam de Vrienden-
kring voor haar rekening. 

CERA  
 
Met 400.00 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warm-
ste coöperatie van het land. Samen met de vennoten geraakt 
men verder, wordt meer beleefd en beter geïnvesteerd: in initi-
atieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten 
die opbrengen voor ons allemaal. 
 
Hun slogan: Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 
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Na ruggespraak met Stefaan Maddens, ondervoorzitter VNR én coördinerend hoofd-
verpleegkundige, werd gekozen om een persvoorstelling te organiseren bij het dialy-
secentrum van AZ Delta op tweede kerst 2022. 
Meteen kon de bedeling van de draagzakken beginnen in de verschillende centra. De 
pers werd opgetrommeld en alle medespelers stuurden een vertegenwoordiging. 
 
Namens de directie van AZ Delta heet-
te Stefaan Maddens welkom en gaf 
uitleg bij het initiatief, de Vrienden-
kring en het dialysecentrum. Duiding: 
Veel patiënten hebben het al moeilijk 
door hun ziekte en die extra aandacht 
zal zeer gewaardeerd worden. Dezelf-
de tas maakt ook geen onderscheid 
tussen de patiënten. Het kan ook aan-
zetten om deel te nemen aan de acti-
viteiten van de vereniging en zo extra 
hulp en informatie (gratis) ontvangen, 
bijvoorbeeld via de eigen periodiek 
‘t Krantje, waar ook de nefrologen van 
het ziekenhuis aan meewerken. 
 
 
 
Geert Coghe, ondervoorzitter RAR-
Cera gaf meer uitleg over Cera en de 
werking waarbij tal van projecten fi-
nancieel gesteund werden. “Dit project 
draagt bij aan een van de ambities 
van Cera: een solidaire samenleving 
zonder drempels, waaraan iedereen 
volwaardig en gelijkwaardig kan deel-
nemen.” 

VRIENDENKRING NIERPATÏENTEN ROESELARE 
 
Bij de Vriendenkring kunnen de leden terecht voor ondersteu-
ning van de zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Daar-
naast stimuleren ze het onderzoek rond lotgenotencontact.  
 
Via de activiteiten proberen ze deze doelstellingen waar te ma-
ken voor de patiënten die voor hun nierfunctie vervangende 
behandeling (hemodialyse, buikspoeling, niertransplantatie) terecht kunnen in AZ 
Delta Roeselare en dialysecentra van Tielt, Torhout, Veurne en Menen. 
Het is meer dan een praatgroep, biedt info, praktische hulp, sociale contacten en be-
hartigt belangen van de patiënten.  
 
De Vriendenkring telt 730 leden. 
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Céline D’Hulst gaf daarna een demonstratie 
met wat de patiënt zoal in de draagtas kan 
steken, van sloefjes tot boekje, GSM, koekje, 
stuk fruit, mondmasker en flesje water. Een 
tasje met lange oren zodat het ook eventueel 
aan een rolstoel handig kan vastgemaakt 
worden. 
 
 
 
Waarom een tas? 
 
Dialysepatiënten brengen het een en ander mee van huis om hun dialyse comforta-
bel te maken:  
 een heen-en-weer schriftje met info voor het thuisfront of rusthuis met wijziging 

medicatie, 
 eventueel een glycemiemeter, 
 een dekentje want tijdens de dialyse krijgen de patiënten koud, 
 een koek, een stuk fruit (tijdens de dialyse mag er eens van het normale patroon 

afgeweken worden, de overvloed aan kalium spoelt meteen weg), 
 een boek of krant om te lezen tijdens de dialyse, … 
Nu brengt iedereen een eigen zak mee. Van de ene is die al slordiger dan de andere 
en we denken dat dit cadeautje dus zeer bruikbaar zal zijn. Met dit geschenk wensen 
we ook de bekendheid van de VNR te verbeteren want tijdens de coronajaren kwa-
men er heel wat patiënten bij. Door het gebrek aan activiteiten is de VNR bij nieuwe 
patiënten nog ongekend. 
De draagtas is ook een duurzaam product: de grijze vilten tassen zijn herbruikbaar. 
 

Céline mocht een eerste exemplaar overhandigen aan Jan Maeseele… 
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Tenslotte nam Hans Verbeke als voor-
zitter van de Tieltse Perskring het 
woord, verduidelijkte de link met de 
nierpatiënten en vroegere ondersteu-
ning. Voor TPK betekent de actie ook 
een mooie afsluiter van hun 42ste werk-
jaar. 
De voorstelling sloot af met een foto-
sessie en een receptie aangeboden 
door AZ Delta Roeselare. 
 
 
 
 
 

 

De traditionele groepsfoto aan het einde van de persvoorstelling v.l.n.r.: 
 
Stefaan Maddens: coördinerend hoofdverpleegkundige, ondervoorzitter Vrienden-
kring Nierpatiënten Roeselare (VNR), Guido Defour: erevoorzitter Tieltse Perskring 
(TPK), Dr. An Vanacker: nefroloog, Christine Mestdagt: 28 jaar terug getransplan-
teerd en medebedenker van het project, Gino Matthys: voorzitter VNR, Hans Verbe-
ke: voorzitter TPK, Kim De Vos: secretaris TPK, Céline D'Hulst: bestuurslid VNR, Ste-
fanie Azou: verpleegkundige AZ Delta, Geert Coghe: ondervoorzitter RAR (Cera), 
Tine Vandewaetere: Cera-meter van het project 
 
 
Tekst en foto’s: Guido Defour (Pittem) erevoorzitter Tieltse Perskring 
 

   


