PERSBERICHT
12-12-2017 | Acteur Leopold Witte beklimt Mont Ventoux voor onderzoek naar ziekte ALS
Leopold Witte beklimt op 31 mei 2018 de Mont Ventoux in Frankrijk. Witte, bekend van o.a. de
series Gooische Vrouwen en Dr. Deen, speelde in 2015 de rol van Joost in de film Ventoux, naar het
gelijknamige boek van Bert Wagendorp. Witte daagt iedere acteur en wielerliefhebber uit om met
hem mee te fietsen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte ALS.
Leopold Witte: “Toen ik werd gevraagd om komend jaar de ‘Kale Berg’ te beklimmen voor ALS, heb
ik lang getwijfeld. Ik kende de ziekte voornamelijk van de postercampagnes van Stichting ALS
Nederland. Dit jaar heb ik tijdens de Amsterdam City Swim een aantal patiënten gesproken. Deze
ontmoetingen hebben me bewust gemaakt van de noodzaak om deze genadeloze ziekte de wereld
uit te helpen. Zelf ben ik gelukkig gezond maar ik zal hard moeten trainen om de top van die berg te
halen. Ik hoop dat ik op deze wijze een bijdrage kan leveren aan noodzakelijk wetenschappelijk
onderzoek. En hopelijk kan ik nog veel meer mensen enthousiasmeren om met mij de Mont Ventoux
te beklimmen.”
Gert-Jan Pijl, projectleider en initiatiefnemer van de Tour du ALS, is verheugd met de deelname van
Leopold Witte. “Mede door zijn deelname zal ook de zevende editie heel bijzonder worden”. Onze
deelnemers krijgen de kans om samen met een bekende Nederlandse acteur de zwaarste
beklimming uit de Tour de France te fietsen”.
Gorrit Jan Blonk, directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland: “Wij zijn heel blij dat Leopold
Witte met ons wil afreizen naar Frankrijk om de berg te beklimmen. Hij draagt daarmee
daadwerkelijk bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van ALS”.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ineke Zaal, PR & Evenementen
06-20164256 | i.zaal@als.nl
Stichting ALS Nederland
Koninginnegracht 7
2514 AA Den Haag
Stichting ALS Nederland zet zich in voor naamsbekendheid en fondsenwerving voor Amyotrofische
Laterale Sclerose (ALS). Het doel van de stichting is enerzijds het vergroten van de naamsbekendheid
van ALS teneinde meer steun voor patiënten en naasten te creëren. Anderzijds is het doel het
bevorderen en financieren van wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door het ALS Centrum, naar
de oorzaak, mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige behandeling van ALS. Er is
momenteel geen effectieve behandeling, waardoor de gemiddelde levensverwachting na de
diagnose slechts 3 jaar is.
Over de Tour du ALS: Wat in eerste instantie bedoeld was als een fietstocht in Frankrijk voor een
besloten groep, is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend sportief fondsenwervend evenement.
Onder het motto ‘Samen trappen we ALS de wereld uit’ beklimmen honderden fietsers, hardlopers
en wandelaars de Mont Ventoux om geld op te halen voor onderzoek naar ALS. De volgende editie
van de Tour du ALS is op 31 mei 2018.

