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BERTEM

www.n-va.be/bertem

Het idee om een orgaan af te staan van een pas overleden familielid laat niemand onberoerd. 

N-VA Bertem hield op 27 april in het gemeentehuis een gespreksavond 
over dit onderwerp met ervaringsdeskundige Renée Van Tricht.

GROOT TEKORT
Elk jaar staan in ons land zo’n 1 250 personen op de wachtlijst voor een 
ruilorgaan.  Zonder ruilorgaan hebben patiënten op de wachtlijst weinig 
uitzicht op genezing.  Met de organen van één overleden persoon kunnen 
tot acht patiënten geholpen worden: naast het hart en de nieren, kunnen 
onder andere ook de lever, de longen en de pancreas getransplanteerd 
worden. 
Op een donor staat geen leeftijd. Het aandeel oudere donoren stijgt dan 
ook voortdurend, in ons land gaat het meer en meer om 60-plussers.   
De oudste gekende donor was 93 jaar.

ZWIJGEN IS TOESTEMMEN
Volgens de wet wordt iedere burger in ons land bij overlijden auto-
matisch beschouwd als kandidaat-donor, tenzij de persoon bij leven 
actief bezwaar heeft aangetekend. 
Toch zullen de artsen bij onverwacht overlijden steeds aan de naas-
ten vragen of de organen van hun familielid mogen weggenomen 
worden.  In dit moment van verdriet wordt dit soms door de familie 
geweigerd.  De artsen zullen in dat geval de beslissing van de fami-
lie respecteren. 
Renée Van Tricht pleit ervoor om zich bij leven actief als kandidaat-
donor op het gemeentehuis te laten registreren en om er met partner 
en familie over te praten. Dit maakt het voor de naasten lichter om 
in te stemmen met de wens van de overledene.

N-VA GEEFT VOORBEELD
Op 18 mei lieten de bestuursleden van N-VA Bertem zich op het 
gemeentehuis registeren als kandidaat-donor. Hierdoor stijgt het 
aantal geregistreerde kandidaat-donoren in onze gemeente van  
19 naar 33. 

Fractieleider Joris Fonteyn: “Met deze actie nodigen wij alle  
inwoners uit om ons voorbeeld te volgen”.  
Registratie als orgaandonor is eenvoudig: Vul het bijgevoegde 
formulier in. Geef het af bij de dienst Burgerzaken op het 
 gemeentehuis van Bertem. 

Een hart voor Bertem
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  www.n-va.be/bertembertem@n-va.be

Peter Persyn uit Leefdaal legde op 25 juli 2014 de eed 
af als Vlaams Parlementslid. Bij de verkiezingen van 
25 mei 2014 behaalde Peter als eerste opvolger een 
zeer mooi resultaat.  Peter volgde Ben Weyts op in 
het Vlaams Parlement na de aanstelling van Ben als 
minister.

We laten Peter Persyn aan het woord: “Als volksver-
tegenwoordiger ben ik werkzaam in de commissie 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in de commis-
sie Brussel & Vlaamse Rand.  Daarnaast ben ik plaats-
vervangend lid in de commissie Onderwijs en in de 
commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.”

Liefde voor Congo

Peter is getrouwd met Lily, die geboren is in Congo en 
momenteel leerkracht in het Vlaams Gemeenschaps-
onderwijs in Vlaams-Brabant. Samen hebben ze vier 
kinderen van 11 tot 22 jaar.

Boeiende loopbaan

Na zijn studies geneeskunde werd Peter huisarts in 
Leuven. Begin 1999 ging hij naar Congo om er te wer-
ken in het kinderziekenhuis van Kinshasa. Van 2002 
tot 2011 was Peter medisch verantwoordelijke voor 
projecten in Congo, Indië en West-Afrika.  Sinds 2011 
werkt hij als directielid bij Mederi, een organisatie 
actief in ouderen- en thuiszorg in Vlaanderen. 

Afrikafeest

De rode draad doorheen zijn loopbaan en engagement 
is er één van sociale betrokkenheid met aandacht voor 
zwakkeren, zieken en ouderen. Lokaal steekt hij graag 
een handje toe bij activiteiten voor het goede doel.  Zo 
was hij een van de bezielers van het Afrikafeest in 
Leefdaal.

Politiek engagement

In 2009 werd hij lokaal actief binnen de N-VA-afdeling 
van Tervuren, sinds 2010 ook in de afdeling Bertem. 
Begin 2011 werd hij verkozen tot voorzitter van N-VA 
arrondissement Leuven.  Sinds 2014 is Peter lid van 
het Vlaams Parlement, waar hij zich vooral toelegt op 
de domeinen welzijn, gezondheidszorg en ontwikke-
lingssamenwerking. Daarnaast zet hij zich in voor het 
bevorderen van de Vlaamse taal en cultuur in Brussel 
en Vlaams-Brabant.

Peter Persyn, onze vertegenwoordiger in het Vlaams Parlement

In maart 2015 stelde N-VA Bertem aan Delhaize de vraag 
waarom het in een Vlaamse gemeente reclame maakte in  
het Frans. Delhaize deelde mee dat zij het voorval betreur-
den.  Het betrof een fout van de aanplakker die affiches 
moest ophangen in beide landsdelen.  Delhaize bood haar 
excuses aan en beloofde om alles in het werk te 
stellen opdat dit niet meer zou voorvallen.

N-VA Bertem blijft attent toezien op het respecte-
ren van het Vlaams karakter van onze gemeente.  

Heeft u ook anderstalige reclame gezien of  
ontvangen, meld het ons via e-post  
marc.devlieger@n-va.be of 02 306 60 32.

Franstalige reclame in Leefdaal

In april ging in Bertem de Jong N-VA werking van start, onder impuls van  
Francesco Van Meeuwen.  
Jong N-VA biedt aan jongeren uit Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle politieke  
vorming, actie en ontspanning in een vriendschappelijke sfeer.  Iedereen die  
30 jaar is of jonger kan lid worden.  Voor 5 euro per jaar krijg je het driemaandelijkse 
magazine Ronduit! en kan je deelnemen aan onze activiteiten.
Wens je meer informatie: surf naar de website www.jongnva.be of contacteer Francesco 
Van Meeuwen, Dorpstraat 415, 3061 Leefdaal. 
0498/36 65 24, francesco.vanmeeuwen@n-va.be

Je bent jong en je wil wat (politiek)? Kom bij Jong N-VA Bertem

N-VA Bertem nam deel aan de sociale Kerstmarkt in Bertem op 20 en 
21 december 2014, ten voordele van een goed doel. De volledige  
opbrengst van 605 euro gaat naar MS Liga Vlaanderen! 

N-VA schenkt 605 euro aan goed doel
Vlaams Parlementslid 

Peter Persyn trok voor 
de gelegenheid zijn 
kerstmanpak aan. 

Op onze nieuwjaarsreceptie mochten we Hendrik Vuye – fractievoorzitter in de 
Kamer en professor Staatsrecht aan de universiteit  van Namen – verwelkomen als 
gastspreker.

Hendrik gaf een boeiende uiteenzetting over het ontstaan van de taalgrens, taal-
wetgeving en taalvrijheid.  Zo kwamen we te weten dat de Nederlandstalige versie 
van de Grondwet pas in 1967 werd afgekondigd, 137 jaar na de onafhankelijkheid 
van België!

Verder werden op de nieuwjaarsreceptie onze gemeenteraadsleden Anja, Karin, 
Ludo en  Joris geprezen voor hun  kritische doch constructieve oppositievoering. Een 
speciale vermelding ging ook uit naar onze OCMW-raadsleden Mia en Soetkin, die een 
doorgedreven dossierkennis hebben en zeer nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen 
van het OCMW.  Tot slot werd ons kersvers verkozen parlementslid Peter Persyn gevierd. 

N-VA Nieuwjaarsreceptie

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien tal van 
voordelen! 
Je stem telt mee 
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je heel direct de politieke opstelling van de N-VA. 
Een inspirerend netwerk van politieke vrienden 
Als lid kan je natuurlijk ook altijd terecht op de vele nationale, arrondissementele én lokale activiteiten  
van de N-VA. Een debatavond, een moment van politieke actie of een gezellig samenzijn … 
Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine 
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams Magazine. 24 bladzijden politiek nieuws,  
boeiende dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk achter de schermen van de N-VA.
Jong en N-VA? 
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen,  
politieke acties, trips naar het buitenland, … de agenda van Jong N-VA is behoorlijk gevuld. 
Met de kracht van een overtuiging 
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de grootste en snelst groeiende familie van  
Vlaanderen. Zo steun je samen met 40.000 anderen de Verandering voor Vooruitgang. 



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


