PERSBERICHT
Nederland in Beweging voor Aktie “Trap ALS de wereld uit”
Amsterdam, 21 mei 2010- Stichting ALS organiseert in het weekend van 19 en 20 juni het
jaarlijks terugkerende evenement “Trap ALS de Wereld uit”. Op veertien plaatsen in het land
worden er prachtige fiets- en wandeltochten uitgezet om zo veel mogelijk geld op te halen
voor deze dodelijke zenuw-/ spierziekte.
De zeer ernstige ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) leidt tot het progressief uitvallen van spieren. Op dit moment is er geen behandeling of medicijn opgewassen tegen
deze ongeneeslijke en zeldzame ziekte, waardoor iedere patiënt binnen afzienbare tijd overlijdt. Onderzoek naar oorzaak en behandeling van ALS is dan ook uiterst noodzakelijk. De
opbrengst van de fietstocht komt ten goede aan het ALS Centrum, waar continu wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.
Naast het feit dat het belangrijk is om geld in te zamelen, wil de Stichting ALS met “Trap ALS
de Wereld uit”ook meer aandacht vragen voor deze verwoestende, onbekende ziekte.
Mensen die met ALS geconfronteerd worden hebben eerst alleen vage klachten. Nadat de
diagnose ALS gesteld is gaan zij vaak hard achteruit, zonder dat er hoop is op enig herstel.
Uiteindelijk kunnen ALS patiënten helemaal niets meer, niet bewegen, niet meer communiceren en zelfs geen adem meer halen!
“Trap Als de wereld uit” wordt op zaterdag georganiseerd in Breukelen, Hengelo, Jirnsum,
Nijkerk, Vlissingen, Westland en Zuidwolde/de Wijk , waarbij in aansluiting aan de tocht de
prestaties van het Nederlands elftal op groot scherm gevolgd kunnen worden. Op zondag volgen de steden Arnhem, Cuijk, Helmond, Maastricht, Nijkerk, Schijndel, Tilburg, Utrecht/
Nieuwegein. De organisatie van elk evenement is in handen van locale vrijwilligers en heeft
daarom een uniek karakter.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.stichting-als.nl.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, achtergrond van deze ziekte of verhaal van een ALS patient kunt u
contact opnemen met Ineke Zaal, tel. 06- 53634789 of per mail: i.zaal@stichting-als.nl
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