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Voor veel mensen en bedrijven is het aankomende jaar wederom een
grote uitdaging. Ook voor Spieren voor Spieren. We hopen dan ook dat de
corona crisis zo snel mogelijk tot een einde komt. We kunnen niet
wachten om elkaar weer te zien! Ondertussen blijven we, met zijn allen,
alles op alles zetten voor kinderen met een spierziekte. We beginnen het
jaar 2021 met goede moed en hopen ook dit jaar weer op jouw support te
mogen rekenen. Via deze nieuwsbrief willen we je graag een update
geven van de mooie initiatieven en positieve ontwikkelingen in de
afgelopen maand. Veel leesplezier! 

Medicijn Risdiplam sneller (voorwaardelijk)
beschikbaar voor kinderen met spierziekte SMA
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YUMAN RACE voor 3 jaar nieuwe partner
van Spieren voor Spieren 

Ambassadeurs Spieren voor Spieren
motiveren jongens met Duchenne tijdens lockdown

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=625bc72ab4&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=bc411fe2b5&e=baff15cea0
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Dr. Menno van der Holst, kinderfysiotherapeut van het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC): “Tijdens alle lockdowns is het een behoorlijke uitdaging voor

jongens met Duchenne om gemotiveerd te blijven, onder andere ook op het gebied
van bewegen. Toch is het belangrijk om, juist op momenten zoals deze, in beweging
te blijven! Maar hoe kunnen we deze jongens motiveren? Tijdens de lockdown bood

Spieren voor Spieren haar hulp aan!

Spieren voor Spieren commercial genomineerd
voor Ster Gouden Loeki

Bekijk de nominatie ook via de website van de Ster Gouden Loeki. 

Gezocht: Helpende handen tijdens Trap voor Trap

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=08e28aca1b&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=183036973f&e=baff15cea0
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in de stadions van PSV, AZ en/of ADO Den Haag!  

Frans loopt 160 kilometer van Zeeland naar
Den-Helder voor Spieren voor Spieren

Kind-ambassadeurs Bente en Liv maken

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ec1597982c&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=c967d51d8d&e=baff15cea0
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Spieren voor Spieren happy stones 

Filemon Wesselink geeft steuntje in de rug
namens partner Vakgarage

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=894869a7c3&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=080fb5ae41&e=baff15cea0
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Filemon Wesselink ging op bezoek bij onze directeur Minke Booij. Hij overhandigde
haar de cheque met een fantastisch bedrag! 

Met sportieve groet,

Minke Booij 
Directeur Spieren voor Spieren

SPIEREN VOOR SPIEREN
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
T. 0302273444

spieren@spierenvoorspieren.nl
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