Leuven Erasmus Lions Club

Embargo tot en met 12 oktober 18u00
PERSBERICHT
Lancering van de unieke wandelgids ‘Leuven in
Vogelvlucht’ in het VRT Radiohuis
Op woensdagavond 12 oktober om 18u00 wordt in het Radiohuis van de VRT te
Leuven (Boekhandelstraat, 2) de unieke wandelgids ‘Leuven in Vogelvlucht’
voorgesteld. Het boek zal vanaf dan ook beschikbaar zijn in de winkel. Dit boek
is een uitgave van Lions Leuven Erasm us. De opbrengst ervan gaat naar PANAL.
Edward De M aesschalck, historicus en auteur van het boek, presenteert het
verhaal.
Ria Vandermaesen, coördinator van PANAL (Palliatief Netwerk Arrondissement
Leuven) licht toe hoe de opbrengsten van het boek zullen besteed worden.
De aansluitende receptie, waarop u wordt uitgenodigd, wordt aangeboden door
Delen Private Bank, één van onze hoofdsponsors.

Het verhaal: een lofdicht aan Leuven
Op een zom erse dag brengen Opa en Eva de kleine Saar naar een
verjaardagsfeestje en kuieren ze door de stad. Op de Grote M arkt vraagt Eva of
Opa oud is, waarop Opa zegt: “In vergelijking m et jou ben ik oud, m aar in
vergelijking m et het stadhuis ben ik nog héél jong”. Zo begint het fantastisch
verhaal dat als een wandeling door Leuven en om geving is uitgewerkt in het
boek 'Leuven in Vogelvlucht'.
Onderweg vertelt Opa over de zeven wonderen van Leuven, over de pelgrim s
naar Santiago de Compostela, maar ook over de schietpartij tegen de betogers
voor het Algem een Stem recht in 1902. Na de wandeling door de binnenstad
halen ze Saar op en trekken ze sam en per fiets naar nog m eer locaties in de
wijde om geving, zoals de Abdij van Park, het kasteel van Arenberg of de
Vaartkom .

Het boek: een unieke wandelgids om Leuven te
(her)ontdekken
Leuven in Vogelvlucht is een volledig m et de hand getekend boek, geschikt voor
jong en oud, inwoners van Leuven en toeristen. Kinderen lezen het boek als een
stripverhaal, terwijl volwassenen via tal van tussenteksten heel wat leren over de
geschiedenis en de historische gebouwen van de stad. Verschillende plaatsen
en gebouwen worden extra in de verf gezet om dat ze een grote rol spelen in het
gezicht en de geschiedenis van Leuven.
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Het boek geeft de diverse Leuvense gebouwen met grote nauwkeurigheid weer.
De wandeling en de fietstocht die erin beschreven staan, brengen je op plaatsen
die je m isschien als Leuvenaar nog niet kent.
Dankzij de handige kaart achteraan in het boek, kan je alle ontdekkingen van
opa en Eva zelf ontdekken. Het parcours is volledig genummerd volgens de
bladzijden van het boek.

Het project: spuitaandrijvers voor palliatieve zorg in het
Leuvense (PANAL)
Panal is een pluralistische vzw die zorgt voor de ondersteuning en uitbouw van
de palliatieve zorg in het arrondissem ent Leuven.
Palliatieve zorg is totaalzorg. Dit betekent dat er aandacht besteed wordt aan
het licham elijke, het em otionele, het sociale en het spirituele aspect binnen de
zorg. De zorg wordt gegeven aan patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en wil hen
kwaliteit van leven geven voor de tijd die hen rest.
M et de opbrengst van het boek ‘Leuven in vogelvlucht’ wil Panal vzw
spuitaandrijvers kopen. Dit is een m echanische pom p die er voor zorgt dat de
patiënt (als deze te zwak is om zijn m edicatie via de m ond te nem en) zijn
m edicatie continu onder de huid toegediend krijgt.

Praktisch:
W e verwachten u woensdagavond 12 oktober om 18u00 in het VRT Radiohuis,
Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven voor de presentatie van het boek ‘Leuven in
Vogelvlucht.
Er is een aansluitende receptie, die wordt aangeboden door Delen Private Bank.
Aanm elden via luc.galoppin@telenet.be

Meer info:
-

Panal vzw: Ria Vandermaesen, coördinator - 016/ 23 91 01 – www.panal.be
Leuven Erasm us Lions Club: Luc Galoppin, voorzitter - 0497/399 880 www.lionsleuvenerasm us.be
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Over Edward De Maesschalck
Edward De M aesschalck (Leuven, 1946) studeerde geschiedenis in Leuven en
Parijs en behaalde een doctoraat W ijsbegeerte en Letteren in 1977. Tot 1979
was hij assistent aan de KULeuven, daarna werd hij program m am aker voor de
Openbare Om roep. In 1998 stond hij als programma-adviseur m ee aan de wieg
van Canvas. Zijn belangstelling bleef daarbij steeds uitgaan naar historische
program m a’s, zowel docum entaires als historische fictie.
Als auteur schreef hij heel wat historische boeken, waaronder het drieluik over
de Graven van Vlaanderen, de Bourgondische Vorsten en Oranje tegen Spanje.
Hij was ook de scenarist van de strip over Leuven (De wolf van St -Pieter) en
schreef een rom an over de laatste levensjaren van zijn overleden vrouw (Sterven
is een kunst).

Over PANAL vzw
Panal is een pluralistische vzw die zorgt voor de ondersteuning en
uitbouw van de palliatieve zorg in het arrondissement Leuven.
Palliatieve zorg is totaalzorg. Dit betekent dat er aandacht besteed wordt aan
het licham elijke, het em otionele, het sociale en het spirituele aspect binnen de
zorg. De zorg wordt gegeven aan patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en wil hen
kwaliteit van leven geven voor de tijd die hen rest. Veel aandacht gaat naar het
licham elijk com fort, het bestrijden van pijn en ander discomfort. Ook de beleving
van het ziek zijn, het naderend afscheid van de patiënt en zijn om geving krijgen
aandacht. De zorg wordt georganiseerd en gecoördineerd, m et eventueel het
inschakelen van diensten en vrijwilligers. Tot slot is er aandacht voor de
zingeving, het levensverhaal van de patiënt krijgt hierin een plaats.
Panal om vat een netwerk palliatieve zorg. Dit netwerk organiseert vorming voor
hulpverleners (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen,… ). Het netwerk
sensibiliseert ook de bevolking. Het biedt een overlegplatform aan hulpverleners
via werkgroepen bv. voor de referenten uit de woonzorgcentra of de palliatief
support team s uit de ziekenhuizen. Panal ondersteunt de vrijwilligerswerking in
palliatieve zorg.
Tot slot werkt het netwerk nieuwe initiatieven uit. Recent werd bijvoorbeeld met
een aantal andere organisaties gewerkt aan een beeldboek voor personen m et
een m entale handicap. Dit beeldboek geeft hen uitleg, zonder woorden, over wat
palliatieve zorg betekent.
Daarnaast is er binnen Panal de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE of
thuiszorgequipe). Deze equipe geeft advies en ondersteuning aan de patiënt, zijn
omgeving en zijn hulpverleners in de thuiszorg of in een thuisvervangende
situatie (een woonzorgcentrum , een instelling voor personen m et een m entale
beperking,… ). Dit advies en deze ondersteuning kan allerlei aspecten van
palliatieve zorg om vatten: pijncontrole, advies rond hulpm iddelen, hoe om gaan
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m et ethische aspecten, het financiële luik, palliatief verlof, de palliatieve
thuiszorgprem ie,…
Indien nodig, coördineert en organiseert de MBE van Panal de zorg en biedt de
equipe em otionele ondersteuning aan alle betrokkenen.
In 2015 gaf het netwerk van Panal m eer dan 400 uren vorm ing aan diverse
hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,… ) uit diverse setting (de
thuiszorg, het ziekenhuis, de woonzorgcentra,… ).
De M BE begeleidde in 2015 712 patiënten. Er waren 628 nieuwe situaties. 70
procent van deze begeleidingen betrof patiënten m et een oncologische
problem atiek (longkanker, borstkanker, m aag- darmkanker). De patiënten met
een niet-oncologische problematiek leden vooral aan cardiovasculaire
problem en, longinsufficiëntie, dem entie, ALS en M S,…
De patiënten worden voornam elijk door huisartsen aangem eld (in 43 procent van
de situaties). W e werkten in 2015 m et 378 huisartsen sam en (er zijn 578 actieve
huisartsen in het arrondissem ent).
Heel wat patiënten kunnen onder andere via de begeleidin g van Panal thuis
overlijden (73 procent), anderen worden opgenomen op een palliatieve eenheid,
in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum. Een kleine groep wordt (vaak
tijdelijk) beter. Voor hen stopt de begeleiding.
Naast zorg voor de patiënt tijdens de begeleiding, biedt Panal ook
ondersteuning aan de nabestaanden. Dit gebeurt via een telefoontje of een
bezoek kort na het overlijden. Voor therapeutische ondersteuning in het
rouwproces verwijzen we door.
De M BE werkt gratis voor patiënten en hun om geving. Zij is 24u. op 24u.
bereikbaar voor dringende ondersteuning (na contact m et de huisarts en de
thuisverpleegkundige).
M et de opbrengst van het boek ‘Leuven in vogelvlucht’ wil Panal vzw
spuitaandrijvers kopen. Dit is een m echanische pom p die er voor zorgt dat de
patiënt (als deze te zwak is om zijn m edicatie via de m ond te nem en) zijn
m edicatie continu onder de huid toegediend krijgt.

Over Lionsclub Leuven Erasmus
Lionsclub Leuven Erasm us helpt sociale werken die basisnoden in de
m aatschappij aanpakken: VZW De W issel (bijzondere jeugdzorg), VZW Monte
Rosa (bijzondere jeugdzorg), IMSO (MS patiëntenvereniging), Ten Desselaer (Auti
werking), Oostrem (dagverblijf voor volwassenen m et een beperking),... Als één
van de drie Leuvense Lions clubs is Leuven Erasmus de meest cultureel
geëngageerde.
Tot viermaal toe organiseerde ze de grootste beeldententoonstelling van België
in openlucht 'Kunst op de Ijzerenberg’, een initiatief dat nu door vzw Ijzerenberg
wordt verdergezet. Dit najaar brengt de club een uniek volledig m et de hand
getekend boek uit met als titel ‘Leuven in Vogelvlucht’, waarvan de opbrengst
integraal naar sociale werken zal gaan. Andere fundraisingactiviteiten op de
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agenda van Leuven Erasm us zijn onder andere 3D (Dress, Dinner & Dance),
Erasm us ontm oet jong talent, SW IM SO zwem m arathon, Paaseitjesverkoop en
Levensloop.
Als lid van een Lions Club kun je op hum anitair vlak een verschil maken waartoe
je als individu niet in staat bent. Lions Clubs International is de grootste NGO
ter wereld en viert in 2017 haar 100-jarig bestaan.
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