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Belgium Transplantation Society
BTS Donation Award 2016

Op 4 maart 2016 werd Halovzw bekroond met de BTS Donation Award 2016. Deze Award werd in het leven
geroepen n.a.v. het overlijden van transplantatiecoördinator Joachim De Roey in 2011. Het is de bedoeling om
verenigingen en personen die zich inzetten voor patiënten die een levensnoodzakelijke transplantatie hebben
ondergaan te bedanken voor hun inzet.

Dit jaar mocht Halovzw deze in ontvangst nemen. De voorzitter was super content en fier dat hij deze in naam
van het bestuur mocht ontvangen vanProf. Dr. Pirenne. Ook Prof. Verleden, Prof. Van Raemdonck, Prof. Vos
en Prof. Dupont hebben achter de schermen deze nominatie sterk gesteund.
Halovzw is de eerste zelfhulpgroep uit het UZ Leuven die deze Award in ontvangst mocht nemen. Eerdere
nominaties waren:
•2013 Navado
•2014 Fonds Carine Vijgen
•2015 Provincie West-Vlaanderen
•2016 Halovzw

Ik wil zeker iedereen bedanken die zowel vroeger als nu zich heeft ingezet om HALO vzw tot dit niveau te
brengen. Samen met het bestuur zal ik verder proberen om alle sociale activiteiten die we organiseren tot een
goed einde te brengen.

Patrick Vandorpe

Voorzitter HALO vzw
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Prof.Dr.Dirk van Raemdonck kijkt toe hoe Patrick
Vandorpe de BTS Award ontvangt uit handen
van Prof.Dr.Jacques Pirenne

Van links naar rechts:

Prof. Dr. Diethard Monballiu, transplantatiecoördinator Bruno Desschans, Patrick Vandorpe, Annelies Maes, 
Bart Duyck en Prof. Dr. Dirk Van Raemdonck.

Goedenavond iedereen, Bonsoir a tous.
Ik ben zeer vereerd dat ik als voorzitter van HALO vzw deze Award in ontvangst mag nemen. Je tiens également
à tous vous remercier pour cette nomination. Tevens wil ik iedereen profesoren, artsen, verpleegkundigen,
transplantatiecoördinatoren, kortom iedereen die betrokken is bij orgaantransplantatie, bedanken voor jullie
inzet en gedrevenheid om alle transplantaties tot een goed einde te brengen. Il est incroyable de constater à
chaque fois votre façon de réaliser des miracles afin d’offrir aux personnes la chance d’une nouvelle vie. Ik dank
ook de mensen van het bestuur voor hun inzet. En eigenlijk is er hier nog iemand die ik wil bedanken, namelijk
Annelies die als jong getransplanteerde zich ook inzet voor het sensibiliseren van orgaandonatie.
Namens alle leden bedankt, Merci au nom de tous les membres.

Daarna  volgde een dankwoordje van Patrick in 
naam van alle leden van Halo:


