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Subject: Recordopbrengst met online veiling en meer nieuws!
Date: Friday, 3 December 2021 at 16:00:14 Central European Standard Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

De afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen en
ziekenhuisopnamen toe in Nederland. Niet eerder was de kans op
besmetting met het coronavirus zo groot. Daarnaast zijn er nieuwe en
strengere maatregelen vanuit het RIVM getroffen. Deze maatregelen
hebben grote impact op de evenementen die we met zijn allen
organiseren. Dagelijks spreken wij met ouders van kinderen met een
spierziekte, die keer op keer te maken hebben met grote tegenslagen.
Omgaan met tegenslagen hoort, helaas, bij Spieren voor Spieren. Toch zijn
we, ondanks alles, optimistisch en ondernemend. We moeten alles op
alles blijven zetten voor kinderen met een spierziekte. Kinderen met een
spierziekte staan er nooit alleen voor. Nu niet. Nooit niet. En dus hebben
we de afgelopen maand gekeken naar wat er nog wél kon. Met succes! 

Ruim 1.2 miljoen euro opgehaald met online veiling 
met dank aan topsporters en gulle gevers  
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Kind-ambassadeur Jenell inspireert GoodHabitz:
"Nooit opgeven en blijven proberen tot het lukt"

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=7ef42a501e&e=baff15cea0
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Nieuwe behandeling voor
kinderen met spierziekte Duchenne

Kind-ambassadeurs geven
ere-ambassadeur Louis van Gaal roelstoeltips 

Lees snel verder

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=4bf7138238&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=be2e1e35fd&e=baff15cea0
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Trap voor Trap AZ groot succes! 

Kijk snel verder!

Lees snel verder

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=c7d69a67f3&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=bd0b33333b&e=baff15cea0
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Drie vragen aan SMA laboratorium
onderzoekster Maria Zwartkruis 

 

Kom in actie als kind-ambassadeur,

Lees verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=31ddeb7fe0&e=baff15cea0
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net zoals Morris!  

Lees verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=bdaeef183b&e=baff15cea0
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Alle kleine dichters opgelet! 

Lees snel verder!

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=120d014230&e=baff15cea0
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Met sportieve groet,

Minke Booij 
Directeur Spieren voor Spieren

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.
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