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Sleutelhangers verkopen, 24 uur
radio maken, met het hele dorp
zingen: Rode Neuzen Dag inspi-
reert mensen op allerlei manieren
om het taboe rond psychische
problemen te doorbreken en geld
in te zamelen voor een betere op-
vang van jongeren met mentale
moeilijkheden. 

Hoop staat centraal
Manu Jacobs, artistiek leider van

vzw BSO Producties, had een an-
der idee. “Ik heb contact opgeno-
men met een aantal mensen uit
de musicalwereld. Samen nemen
we vandaag een single op. Falling
Slowly van Glen Hansard en
Markéta Irglová, een nummer
waarin hoop centraal staat. We
hebben er een arrangement voor
orkest en koor voor gemaakt.” 

De vijftig muzikanten speelden
hun partijen in één voormiddag
in, ’s namiddags was het de beurt
aan zeventig koorleden, gerekru-
teerd uit verscheidene musical-
verenigingen. “Een bandje met
vier muzikanten opnemen, dat
doen we hier nog maar zelden”,
vertelt geluidstechnicus Patrick
Lemmens, die de sessies in goede
banen leidt. “Opnemen met een
groot orkest maakt dat je veel
meer verantwoordelijkheid hebt.
Vanochtend stonden er zeventig
microfoons opgesteld, dan moet
je alles goed in het oog – of beter
gezegd, in het oor – houden.” 

RODE NEUZEN DAG
Wilrijkse theatergroep lanceert nummer ‘Falling Slowly’, dat in één dag is ingeblikt in Molse opnamestudio

De Galaxy Studios maakten de
benefietsingle van BSO Produc-

ties tegen een vriendenprijs,
waardoor de grootse opnames
mee mogelijk werden. 

Ook musicalacteur Hans Peter
Janssens werkte met veel plezier
zijn mee. De Bruggeling, die on-
dertussen al jaren in Antwerpen
woont, speelde in zijn lange car-
rière onder meer achtereenvol-
gens Jean Valjean en commissaris
Prévert in Londense opvoeringen
van de musical Les Misérables. “Ik
heb zeer aangenaam samen-
gewerkt met Manu voor de uit-
voering van A Christmas Carol.
Toen hij me vroeg voor dit pro-
ject, in deze professionele studio

en voor een goed doel, heb ik dus
niet getwijfeld.”

“Zelf gepest”
Het is een indrukwekkend geluid

wanneer de zeventig zangers te-
gelijk het refrein van Falling
Slowly inzetten in de enorme
hoofdstudio van Galaxy. Manu
geeft richtlijnen en dirigeert. “Ik
werk nog deels in de zorg en kom
zo af en toe in aanraking met
jongeren met psychische proble-
men”, zo motiveert hij zijn keuze
om iets voor Rode Neuzen Dag te
doen. “Als tiener zong ik opera. Ik
ben toen zelf ook in aanraking ge-

komen met pesten. Ik kan me
voorstellen dat het een grote in-
vloed op je mentale weerbaarheid
heeft. Alle aandacht voor een ini-
tiatief als Rode Neuzen Dag is
mooi meegenomen.”

Falling Slowly is vanaf 1 mei te
koop in verscheidene Antwerpse
theaters en online. De single zal 5
euro kosten. Een deel van de op-
brengst gaat naar de productie,
onder meer de huur van de studio
en de Sabam-bijdrages. De rest is
integraal voor Rode Neuzen Dag.

i www.bso-producties.be, 
bekijk het filmpje op www.gva.be

50 muzikanten en 70 zangers nemen 
indrukwekkende benefietsingle op 
Toneel- en musicalgroep BSO 
Producties uit Wilrijk lanceert op 1 
mei de single Falling Slowly. De op-
brengst gaat naar Rode Neuzen Dag,
de benefietactie voor jongeren met 
psychische problemen. De single 
met vijftig muzikanten en zeventig 
zangers werd in één dag opgeno-
men in de Galaxy Studios in Mol.

WOUTER ADRIAENSEN

Hans Peter Janssens
Musicalacteur

“ In een 
professionele
studio en
voor een goed

doel: ik heb niet 
getwijfeld voor dit 
project.”
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Manu Jacobs, artistiek leider van vzw BSO Producties, dirigeert de zeventig koorzangers in de opnamestudio in Mol. FOTO BERT DE DEKEN

toch moet je nadenken over je mo-
gelijke leven na de behandeling. Ik 
was daar niet klaar voor. Mijn 
vriend en ouders hebben mee die 
beslissing moeten nemen.”

Daar hoort ook een financiële af-
weging bij. “Kanker behandelen is 
al niet gratis, maar ook oncofree-
zing is dat niet”, zegt Ellen Van 
Moer, coördinator op 
de Oncofertiliteit. 
Cécile had ge-
luk. Het UZ 
Brussel beperk-
te de factuur tij-
dens de opstart-
fase van de 
dienst 

“Ik ben – hoe zal ik het zeggen –
voorzichtig zwanger. Elke week ex-
tra is een extra week geluk.” Cécile 
(28) had borstkanker maar krijgt 
deze zomer een dochter. Met dank 
aan het fertiliteitscentrum van het 
UZ Brussel, waar kort na de diag-
nose in 2013 eicellen en eierstok-
weefsel werden weggenomen en 
ingevroren. 

Chemotherapie is immers een
bombardement dat ook goede cel-
len dood. Het invriezen van voort-
plantingsmateriaal laat toe om de 
kinderwens te vervullen eens de 
veldslag is gestreden.

Een evidente beslissing is dat niet.
“We waren een jaar getrouwd en 
zaten net in een verbouwing. De 
kans bestaat dat je gaat sterven, en

Bron: Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid

Jonger
dan 16 jaar

16 jaar
of ouder

TOTAAL

16

78

94

14

195

209

Aantal patiënten die terug-
betaling hebben gekregen in 
de periode 
april 2017 tot 
midden 
januari 2018

Cécile: “Ik ben erg 
dankbaar dat ik deze 
kans kreeg.” 
FOTO GERT VERBELEN

Al 303 kankerpatiënten kregen terugbetaling voor ingevroren kinderwens
Al 303 kankerpatiënten kregen een 
terugbetaling voor het invriezen 
van hun kinderwens. Minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block 
(Open Vld) wil dat voor meer 
zieken mogelijk maken.

licht over de bijwerking ervan op 
hun vruchtbaarheid. Vroeger was 
kanker een doodvonnis. Nu niet 
meer. Wij moeten samen met de 
oncologen meer bezig zijn met wat 
erna komt.”

Genezen van kanker is maar het
halve werk. “Wanneer gezonde 
vrouwen jonger dan 36 hun eicel-
len laten invriezen, weten we dat 
ze met twintig eicellen meer dan 
75% kans hebben om zwanger te 
worden”, rekent De Vos voor. “We 
hebben te weinig data van vrou-
wen met kanker om hun kansen in 
te schatten.” 

“Zwanger worden was bij mij niet
evident,” zo Cécile. “Zowel voor 
mezelf als voor mijn partner was 
het erg lastig om telkens de moed 
te vinden voor een nieuwe po-
ging.” Uiteindelijk bleek de laatste 
poging die ze in zich had succesvol.
“Ik kon het nieuws eerst niet gelo-
ven. Nu blijft het moeilijk om eufo-
risch te zijn. Maar ik ben erg dank-
baar dat ik deze kans kreeg.” (jfa)

oncofertitiliteit sinds 2012 tot 500 
euro. Het invriezen en bewaren 
van eicellen kost zo’n 3.400 euro. 
“Ik kan me voorstellen dat er kop-
pels zijn geweest voor wie dat on-
overkomelijk was”, vult Cécile aan. 

Vooral mannen
Daarom besliste minister van

Volksgezondheid Maggie De Block
vorig jaar om oncofreezing terug
te betalen voor kankerpatiënten.
In negen maanden tijd maakten
303 patiënten gebruik van deze
regeling. In dertig gevallen ging
het om patiënten jonger dan 16
jaar. Verwacht wordt dat er zo’n
vierhonderd mensen op jaarbasis
van de regeling zullen gebruikma-
ken. Vooral mannen, zo blijkt. De
procedure is voor hen dan ook
minder complex en duur.

Toch blijft de techniek te weinig
bekend. “We zien nog altijd men-
sen die pas na de chemotherapie 
tot bij ons komen”, waarschuwt 
Van Moer. “Ze zijn zelfs niet inge-


