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Subject: We blijven ambi,eus! Doe jij mee?
Date: Friday, 29 April 2022 at 13:59:45 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

We blijven ambitieus! Doe jij mee?

Nog steeds duurt het vaak te lang voor er een diagnose is voor kinderen met
een spierziekte en voordat deze kinderen profijt hebben van nieuwe
behandelingen. Kinderen met een spierziekte kunnen niet wachten, elke dag
gaan zij verder achteruit. Spieren voor Spieren zet alles op alles om
spierziekten bij kinderen te verslaan. Ons doel is ambitieus. Het kost heel veel
geld en inspanning om kennis en kracht te bundelen en mogelijk te maken dat
kinderen met een spierziekte sneller een diagnose en behandelingen krijgen.
Daarom binden we zoveel mogelijk mensen aan ons die daar net als wij vol
voor gaan. We zijn dan ook enorm blij met de opbrengst van iets meer dan 2
miljoen euro op de zeventiende editie van het Spieren voor Spieren Gala. Veel
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dank aan onze gulle gevers. Zo komt genezing van spierziekten elke dag
dichterbij.

Recordbedrag op het Spieren voor Spieren Gala

3 Vragen aan kinderfysio Danny van der Woude

Lees hier het persbericht

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=fa94574945&e=baff15cea0
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Kind-ambassadeur Signe verrast ons op
Koningsdag 2022

Lees verder op Facebook

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=5b064f9bbb&e=baff15cea0
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Doe mee! Fiets met Henk Angenent de

Lees meer

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=6729bcedf7&e=baff15cea0
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Elfstedentocht.

Wat weet jij over Liemarvin Bonevacia?

Alle informatie

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1165171ed9&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=b2ae6eb51b&e=baff15cea0
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Schrijf je nu in voor de Dam tot Damloop 2022

Met sportieve groet,

Minke Booij 

Lees hier de uitslag van de poll

Loop mee voor Spieren voor Spieren

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=1fee99ffef&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=deb4ba18ee&e=baff15cea0


Page 7 of 7

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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