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Subject: Eerste gentherapie komt versneld beschikbaar, en meer! ❤
Date: Monday, 22 March 2021 at 09:56:09 Central European Standard Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Ondanks de vele uitdagingen die deze tijd met zich mee brengt, blijven we
samen alles op alles zetten voor kinderen met een spierziekte. We zien
dat er, ondanks corona, veel acties voor Spieren voor Spieren worden
georganiseerd! Stuk voor stuk creatieve acties, waarbij de regels vanuit
het RIVM worden gerespecteerd. In deze nieuwsbrief geven we je graag
een korte update van de mooie initiatieven en positieve ontwikkelingen in
de afgelopen maand. Stap voor stap komen we steeds dichterbij het
realiseren van onze missie: alle spierziekten bij kinderen verslaan. Veel
leesplezier! 

Eerste gentherapie voor kinderen met een spierziekte
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komt versneld beschikbaar! 

Leuke tip: start alvast met organiseren
van spierballenloop op jouw school

Lees snel verder

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=f5dd1a05a3&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=23f395235a&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=8e8ad92285&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ffa5f9058f&e=baff15cea0
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Onderzoeker Camiel uit Spieren voor Spieren
Kindercentrum wint prijs voor beste proefschrift

Vitesse, Heracles Almelo en
Telstar in actie voor kinderen met spierziekte

Bekijk snel op Facebook

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=f8c9437804&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=d28cd33b54&e=baff15cea0
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Koop snel een bloemetje via Topbloemen.nl en steun
Spieren voor Spieren!

Onze ambassadeurs en partner Sanofi maken
bijzondere video op zeldzameziektendag 2021

Lees snel verder

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=cb56f13298&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=dce5e24b73&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b820bb4281&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=31ffdc9c63&e=baff15cea0
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Danielle loopt 100 kilometer voor
lieve Tess: "dit is precies de afstand van het Spieren

voor Spieren Kindercentrum naar haar huis"

Kind-ambassadeur Ninthe
en zus Yentl in actie voor Spieren voor Spieren

Bekijk de video op Youtube

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1ec9dfdda9&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=cd9e2e3bec&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=2b5f0aabb2&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=420b49706d&e=baff15cea0
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Met sportieve groet,

Minke Booij 
Directeur Spieren voor Spieren

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=2ac01a13f9&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=ea8b85eb70&e=baff15cea0
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SPIEREN VOOR SPIEREN
Domus Medica

Mercatorlaan 1200 
3528 BL Utrecht 
T. 0302273444

spieren@spierenvoorspieren.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=6825501fd2&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=e410bbed26&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=93f8babf3a&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1d854ec2bc&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/profile?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=abcce7f2bc
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=34351295d03655e24786d864b&id=79cb89eeac&e=baff15cea0&c=abcce7f2bc

