LOKEREN VANDAAG

SORTEERCENTRUM BPOST SPRINGT IN DE BRES VOOR ZIEKE
COLLEGA

"Parkinson krijgt me niet klein"

Een jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Tom Brys (36). Bij de werknemer van het
postsorteercentrum in Lokeren werd de ziekte van Parkinson vastgesteld. Om de
jonge vader een hart onder de riem te steken, organiseren zijn collega's morgen de
benefiet 'Een hart voor Tom' ten voordele van de Vlaamse Parkinson Liga.
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Tom Brys is een gewaardeerde medewerker op de werkvloer van het sorteercentrum
aan de Gentse Steenweg in Lokeren. Al van in de vroege uurtjes is hij in de weer om
er voor te zorgen dat de Lokeraars hun vertrouwde krant kunnen lezen bij het ontbijt.
Toch vreesde hij een jaar geleden zijn job kwijt te geraken toen hij de diagnose van
Parkinson kreeg. De ziekte die de verbinding tussen hersenen en spieren verstoort komt
vooral voor bij senioren, maar treft af en toe ook jongere mensen. Tom probeerde de
symptomen zoals vermoeidheid en verstrooidheid angstvallig verborgen te houden voor zijn
collega's, maar die hadden al gauw door dat er iets niet pluis was. "Toch heb ik op Tom
gewacht zodat hij alles op zijn eigen tempo kon vertellen. Op een zaterdag na een
krantenronde kwam hij bij mij en deed hij zijn verhaal", vertelt teamleider Vicky Lammens.
"Uiteraard kon hij hier aan de slag blijven. Hij is nog altijd dezelfde collega. Tom is heel
collegiaal en staat altijd klaar om een ander te helpen."

"Plaats gegeven"

Nu, enkele maanden later, is Tom nog steeds aan de slag in het postcentrum. "Er viel een
ongelooflijke last van mijn schouders toen ik het aan mijn collega's heb verteld. Intussen heb
ik alles een plaats kunnen geven. Parkinson krijgt me niet klein. Thuisblijven en in een
hoekje zitten wenen is niet aan mij besteed. Ik wil zo lang mogelijk blijven werken. Ik heb zelf
mijn vader verloren aan kanker. Die ziekte is veel erger, met Parkinson kan je oud worden",
relativeert de postbode zijn aandoening.

Barbecue

"Ik haal ook veel steun uit de bijeenkomsten met lotgenoten die georganiseerd worden door
de Vlaamse Parkinson Liga. We hebben ook een Facebookgroep waar we samen ervaringen
uit wisselen. En ik was vooral ook opgelucht toen na een test bleek dat de ziekte niet
overdraagbaar is naar mijn 11-jarige zoon." Om hun collega een hart onder de riem te
steken, organiseren de werknemers van BPost morgen zaterdag een benefiet in het
sorteercentrum met een fietssneukeltocht en barbecue met 160 aanwezigen. Ook de
collega's van de andere sorteercentra in Temse, Beveren en Sint-Niklaas komen hun steun
betuigen.
"Alle opbrengsten gaan naar de Vlaamse Parkinson Liga omdat die zoveel voor Tom
betekent", zegt Vicky. De inschrijvingen voor het evenement zijn intussen afgesloten, maar in
het sorteercentrum en bij de Lokerse postbodes zijn wel nog steeds steunkaarten te
verkrijgen.

