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DOOR OLIVIER NEESE

In intieme kring wordt vandaag,
vrijdag 23 juni, afscheid genomen
van Atalia Ryffranck. “Haar li-
chaam werd donderdag gecre-
meerd, vrijdag houden we met
haar mama Marinka Acke, haar
zussen Amina en Aglaia én broer
Tybris, de dichtste familie en
vrienden een kleine ceremonie,
waarna we samen haar urne te
voet naar haar laatste rustplaats
zullen brengen”, vertelt haar va-
der Pascal Ryffranck. “We kiezen
er bewust voor om tijdens deze
moeilijke dagen niet te veel men-
sen rond ons te hebben. We kun-
nen het even niet aan.”

SILHOUET 

“Haar vele vrienden en kennissen
konden tijdens de week wel nog
een boodschap of tekening op
haar kist – een eenvoudig model
met op de zijkant het silhouet van
iemand die slaapt – plaatsen. We
wilden wel niet dat iemand nog
haar lichaam kon zien. Zelf had-
den we beter ook niet meer gaan
kijken, want dat verschrikkelijk
beeld staat voor eeuwig op ons
netvlies gebrand. Maar onze her-
inneringen aan haar zullen uitein-
delijk sterker zijn: een lieve meid,
die keihard werkte en vol plannen
zat.”
“Een week voor de dodelijkste al-
ler kankers bij haar werd vastge-
steld, zijn we nog een BTW-num-

mer gaan aanvragen voor haar
eigen zaak. Ze droomde ervan om
zelfstandig interieurarchitecte te
worden. Met Atalia had je altijd
plezier, je kon met haar gewoon
geen ruzie hebben. Dat lezen we
ook in de vele berichten op Face-
book.” 

Atalia Ryffranck prijkte in januari
nog op de voorpagina van deze
krant, toen ze net voor Nieuwjaar
te horen kreeg dat er zich een
tweede zeldzame bloeddonor had
gemeld. “Het beste nieuwjaarsca-
deau dat ik me kan inbeelden”,
zei ze toen. Eindelijk goed nieuws
voor de 23-jarige Brugse, nadat ze
vier maanden van de ene tegen-
slag in de andere viel. Op 14 sep-
tember kreeg ze te horen dat haar
keelontsteking eigenlijk de meest
agressieve vorm van leukemie
bleek te zijn. Twee dagen later be-
gon ze aan loodzware en misse-
lijkmakende chemokuren. En een

zeldzame maar mogelijks levens-
reddende stamceldonor haakte
net voor het moment van de waar-
heid af. 
“Na de transplantatie met de
tweede donor is het leed blijven
duren. Haar lichaam stootte de
stamcellen af, waardoor haar im-
muniteit verminderde. Ze heeft
enorm afgezien. Maar ondanks al
die tegenslagen bleef ze positief
en vocht ze voort. Hoewel ze zelf
doodziek was, sprak ze een doods-
bange dochter van een medepa-
tiënte moed in. Altijd klaar om te
helpen, zo was Atalia.”
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“De strijd die ze geleverd heeft is
bijna bovenmenselijk”, gaat haar
vader verder. “We kunnen niet be-
grijpen hoe ze het heeft volgehou-
den. Ik denk dat een ander mens
na één dag er al mee zou ophou-
den. De laatste tien maanden
heeft ze nog maar een handvol
goede dagen gekend. Zoals een
rondritje met een cabrio, waarna
we pannenkoeken zijn gaan eten.
Ze zei nog: Dit is de eerste dag in
zes maanden tijd dat ik geen pijn
heb. Een ander moment was op 30
april, daags voor ze de laatste keer

werd opgenomen. We zaten op
ons terras een glaasje wijn te drin-
ken. Maar ze had het koud, zei ze,
en ze hield haar jas aan. Ze bleek
koorts te hebben en dan moesten
we meteen naar de spoed. Het
griepje werd een longontsteking,
die haar uiteindelijk fataal
werd...”
“Zes weken geleden brachten de
artsen haar in coma omdat ze te
uitgeput was. Net ervoor zei ze: je
moet geen schrik hebben. Ik ga nu
even slapen en ga dan uitgerust aan
mijn toekomst werken. We hebben
elkaar nog geknuffeld en net voor
ze in slaap viel, fluisterde ze: ik zie
jullie graag... Dat ze met zo’n ge-
voel ingeslapen is en de laatste
weken niet meer bewust heeft
meegemaakt, is voor ons een hele
geruststelling. Maar zelfs in haar
coma is ze blijven vechten. De art-
sen moesten extra verdoving toe-
dienen omdat ze erdoor wilde bre-
ken. Haar geest bleef vechten
maar haar lichaam was te zwak
geworden. Dit weekend werden
de machines afgekoppeld, een
vreselijk beeld. Ze is gestorven op
17/06/17 in kamer 17. Volgende
maand zou ze 24 worden.”

WORD STAMCELDONOR

Atalia vroeg bij elk interview of er
een oproep voor donoren ge-
plaatst kon worden. “Ga je aan-
melden als donor! Het houdt voor
een donor niets in en je kan er
een leven mee redden”, riep ze
op. “Die oproep willen we als ou-
ders op onze beurt herhalen”, al-
dus nog haar vader. “Atalia heeft
tegenslag gehad, maar voor het-
zelfde geld was het wél gelukt. We
kunnen niemand iets verwijten,
iedereen heeft álles wat maar mo-
gelijk was geprobeerd. Ons engel-
tje heeft gewoon onnoemelijk veel
pech gehad.”

Wie wil, kan zich aanmelden via

www.stamceldonor.be.

Moedige Atalia verliest
strijd tegen leukemie
BRUGGE Een strijdvaardige Atalia Ryffranck verloor
zaterdag de ongelijke strijd tegen de smerige ziekte
leukemie. De 23-jarige Brugse prijkte begin dit jaar
nog op de voorpagina van deze krant toen bleek dat
ze net voor Nieuwjaar een tweede geschikte stamcel-
donor had gevonden, nadat de eerste kandidaat zich
net voor de transplantatie had teruggetrokken. “Haar
geest bleef vechten, maar haar lichaam was te zwak
geworden”, treurt vader Pascal.

“Hoewel Atalia zelf
doodziek was, sprak
ze een dochter van
een medepatiënte
moed in”

Wijlen Atalia Ryffranck. (GF)

BRUGGE In de loods van de

MUG-Heli van het Instituut voor

Medische Dringende Hulpverle-

ning kregen twaalf cursisten hun

getuigschrift van ‘ambulancier

voor niet-dringend ziekenvervoer’

overhandigd. Na theorie- en

praktijkoefeningen slaagden

deze cursisten in het examen :

Sander Beekaert, Sam Calmeyn,

Kurt De Bie, Frederic Debussche-

re, Andy Declercq, Ria Dhooge,

Katrien Gyssels, Erwin Klaassen,

Jonas Leroy, Kevin Ranson, Davy

Verbeure en Kenny Vermote. 

(Stefaan Reuse-foto BP)

Twaalf nieuwe
ambulanciers 
staan paraat


