PERSBERICHT
O’G3NE ambassadeur van Stichting ALS Nederland
Den Haag, 25 november 2015 – De populaire meidengroep O’G3NE gaat zich als ambassadeur
structureel inzetten voor het vergroten van de bekendheid van de dodelijke spier- en zenuwziekte
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en het werven van fondsen voor Stichting ALS Nederland om
daarmee wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de ziekte en het
verhogen van de kwaliteit van zorg en leven van mensen met ALS mogelijk te maken.
De zussen Amy, Lisa en Shelley (ALS!)Vol. Winnen in 2014 als eerste groep ter wereld The Voice of
Holland
Op de jaarlijkse Wereld ALS Dag, afgelopen juni in de Evenementenhal in Gorinchem, trad O’G3NE
voor het eerst op voor een grote groep ALS patiënten en hun families.
Amy, Lisa en Shelley: “Al van jongs af aan hebben wij onze bekendheid mogen inzetten voor het
verlichten van de ziekenhuisopname van zieke kinderen. De optredens en bezoeken aan bed hebben
diepe indruk op ons gemaakt en sinds die tijd zijn wij op zoek geweest naar een vereniging waaraan
wij onze naam/ambassadeurschap konden verlenen. Toen 4 jaar geleden bij onze moeder een
uiterst zeldzame bottumor in de schedelbasis werd ontdekt, raakten helaas ook wij vertrouwd met
het ziekenhuisleven. Ongeveer gelijktijdig werd bij onze buurman ALS geconstateerd en stuitend
genoeg kwam de manier van aftakeling sterk overeen met die van onze moeder. Hoewel zij geen
baat zal hebben bij een medicijn of oplossing voor ALS weet zij als geen ander hoe onze buurman en
al die andere ALS patiënten zich moeten voelen en hoe hard het nodig is dat er geld komt voor
onderzoek, zodat deze verschrikkelijke ziekte een halt toegeroepen kan worden. Wij zijn er trots op
door 't ambassadeurschap de ruchtbaarheid eraan te kunnen geven die 't nodig heeft en willen daar
hard mee aan de slag”

Gorrit-Jan Blonk, directeur Stichting ALS Nederland: “Wij vinden het geweldig dat deze zussen zich
gaan inzetten voor ALS. O’G3NE is in korte tijd razend populair geworden. Met hen als ambassadeur
hopen wij een brede doelgroep te bereiken. En de eerste voorletter van hun namen vormt ‘ALS’. Hoe
mooi is dit!’
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ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
ALS is één van de meest ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel. Door het langzaam afsterven
van de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen, leidt de ziekte tot progressieve
zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. ALS is ongeneeslijk. Patiënten overlijden
gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen, veelal door zwakte van de ademhalingsspieren.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan – bij 5% komt ALS in de familie voor waarvan bij
60% een mutatie in een specifiek gen kan worden aangetoond. ALS komt in de hele wereld met
dezelfde frequentie voor, jaarlijks overlijden er wereldwijd 125.000 mensen aan de ziekte (in
Nederland rond de 500 per jaar).
Stichting ALS Nederland is in 2005 opgericht uit een fusie van drie organisaties: Stichting ALS
Onderzoeksfonds, Stichting Valscherm en de Stichting ALS Centrum Nederland.
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