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Subject: Nieuwsbrief juli 2022
Date: Friday, 29 July 2022 at 11:55:38 Central European Summer Time
From: Spieren voor Spieren
To: info@zvl-1886.nl

Nieuwsbrief juli 2022

De zomermaanden zijn gestart en terwijl het kwik buiten stijgt naar tropische
temperaturen zijn wij binnen in voorbereiding met evenementen die na de vakantie
plaatsvinden, w.o. Trap voor Trap. Heb jij je al aangemeld? Gelukkig gaan we ook
regelmatig naar buiten, o.a. om onze actievoerders aan te moedigen. De bedragen
die bij elkaar gesport worden besteden wij daar waar het, het hardst nodig is: de
Spieren voor Spieren Kindercentra.
En we zijn trots om onze nieuwe ambassadeur te introduceren; Maud de Reu.
Samen met kind-ambassadeur Nieke is zij geïnterviewd en vertelt zij waarom
bewegen zó belangrijk is, helemaal als je een spierziekte hebt. Door te bewegen kun
je de achteruitgang van je spieren tegengaan. Lees snel verder, want hier begint het
zonnetje pas echt van te schijnen.
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Trap voor Trap

Na de zomervakantie is het bijna zover. Op zondag 25 september 2022 in het AFAS
Stadion zal de 2e editie Trap voor Trap plaatsvinden. Meld je nu vast aan dan is er
na de vakantie nog ruim voldoende tijd om te trainen. 

Trap voor Trap

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=3c49b4f340&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=f69c1a5772&e=baff15cea0


Page 3 of 8

Maud & Nieke

Met trots verwelkomen wij onze nieuwe ambassadeur Maud de Reu! Ze maakte vorig
jaar in Tokio haar debuut op de Paralympische Spelen als dressuurruiter. Dat Maud
zich wil zetten voor Spieren voor Spieren is geen verrassing; ze heeft namelijk zelf
een spierziekte, SMA type 3.

“Het spreekt me heel erg aan wat Spieren voor Spieren doet. Ook omdat ik zelf een
spierziekte heb. Daarom heb ik de stichting een mailtje gestuurd dat ik graag iets zou
willen betekenen voor kinderen met een spierziekte. Ik wil hen laten zien: je bent niet
alleen! Als ambassadeur van Spieren voor Spieren wil ik kinderen als Nienke laten
zien wat er allemaal mogelijk is, ook als je een spierziekte hebt. Want er is héél veel
mogelijk.”

Over de bijzondere ontmoeting tussen Maud en Nieke is een mooi verhaal
geschreven. Je leest het op onze website.

Artikel Telegraaf 'Lichtpuntjes in zware tijden'

Maud en Nieke

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=4b1589c866&e=baff15cea0
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Hoofd van ons Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht Ludo van
der Pol legt in de Telegraaf van zaterdag 16 juli 2022 uit, waarom vroeg behandeling
voor kinderen met SMA van levensbelang is en we daarom zo verschrikkelijk blij zijn,
dat sinds juni bij pasgeboren baby’s in de hielprik ook op SMA wordt gescreend.

 

Artikel Telegraaf

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=497308db00&e=baff15cea0
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Resultaat bestedingen

Naast onze jarenlange investering in het Spieren voor Spieren Kindercentrum van
het UMC Utrecht kunnen we met de behaalde resultaten in 2021 en de jaren
daarvoor ook optimaal investeren in de voortzetting en uitbreiding van de activiteiten
in de Kindercentra van het LUMC – Willem-Alexander Kinderziekenhuis (Leiden) en
het Radboudumc – Amalia Kinderziekenhuis (Nijmegen). We zetten maximaal in op
samenwerking tussen de drie centra, zodat op 3 plekken diagnose en behandelingen
sneller beschikbaar zijn voor alle kinderen met een spierziekte. Focus op de
toekomst. 
 

YU MAN RACE

Bestedingen 2021

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=91d74bb05d&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=0802efbfe2&e=baff15cea0
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In het weekend van 27 en 28 augustus 2022 komt de YU MAN RACE weer voor
Spieren voor Spieren in actie. De YU MAN RACE is een van de grootste Obstacle
runs van Nederland. Op 27 augustus is de Kids Obstacle Run en op 28 augustus is
de Obstacle run. Het bedrijf Digital Power doet met bijna 30 medewerkers mee voor
Spieren voor Spieren. Mocht je dit nu ook leuk vinden, dan krijg je met een minimaal
donatiebedrag van €250,- per deelnemer een gratis startbewijs. 

 

YU MAN RACE

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=9e265b851a&e=baff15cea0
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Drakenboot Elfstedentocht

Een mooie actie die wij graag willen delen is de actie van drakenbootvereniging
United Dragons uit Alkmaar. Van 20 tot en met 23 juli 2022 zijn de leden van
drakenbootvereniging United Dragons de uitdaging aangegaan om de 200 km van de
iconische Elfstedenroute met een drakenboot te gaan varen. Met deze actie hebben
ze een onwijs mooi bedrag van € 12.870,- opgehaald voor Spieren voor Spieren.
Dank voor jullie inzet en wat een super gave actie. 

Kom ook in actie

https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=768c22247f&e=baff15cea0
https://spierenvoorspieren.us4.list-manage.com/track/click?u=34351295d03655e24786d864b&id=89364c6053&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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