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Samen naar een toekomst zonder ALS!
Nieuwe campagne om geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS speelt in op goede voornemens
Wie gezond is, kan keuzes maken voor een gezonde leefstijl. Maar voor wie ALS heeft, ziet het leven
er heel anders uit. ALS is een slopende ziekte waar nog steeds geen medicijn voor is. Om ALS de
wereld uit te krijgen, is veel geld nodig. Met de campagne 0% alcohol voor 0% ALS wordt geld
ingezameld voor onderzoek naar de oorzaken van ALS en voor hulpmiddelen voor ALS-patiënten.
Tegen het einde van het jaar maken veel mensen de balans op en is het tijd voor goede voornemens.
Zoals meer bewegen, gezonder eten of stoppen met het drinken van alcohol. Met de 0% alcohol voor
0% ALS campagne wordt ingespeeld op deze goede voornemens. Deelnemers aan de 0%4ALS
challenge drinken van 2 t/m 31 januari 2019 geen alcohol en doneren een bedrag aan de strijd tegen
ALS. Inschrijven kan t/m 1 januari via de speciale campagnewebsite www.nulprocentvoorALS.nl.
Gorrit- Jan Blonk, directeur-bestuurder van Stichting ALS Nederland: “In de afgelopen jaren zijn er
enkele doorbraken geweest op het gebied van onderzoek naar ALS. Dat geeft hoop voor de toekomst
en motiveert ons meer dan ooit om door te gaan! Want er is nog steeds heel veel geld nodig voor de
strijd tegen ALS. Het idee voor de 0% alcohol voor 0% ALS campagne is trouwens gekomen van
Stichting zoalsjan, bekend van het evenement Holland4ALS. Ik ben er trots op dat we gezamenlijk
deze actie doen. Tenslotte hebben we met zijn allen één doel: ALS de wereld uit! ”
Meino Zandwijk, voorzitter van Stichting zoalsjan: ”Het kan lastig zijn om vol te houden: een maand
lang geen alcohol te drinken. Daarom stimuleren we de deelnemers van de campagne om zoveel
mogelijk vrienden en kennissen uit te dagen ook mee te doen. Samen sta je sterker en breng je
elkaar niet in verleiding. En samen breng je een groter bedrag bijeen voor de strijd tegen ALS.”
De 0%4ALS campagne is een gezamenlijk initiatief van Stichting ALS Nederland en Stichting zoalsjan.
Het doel van de campagne is om geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaken/behandeling
van ALS en om ALS-patiënten te ondersteunen met hulpmiddelen die nodig zijn om zolang mogelijk
in huiselijke kring te verblijven.
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Over ALS
ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen.
Geleidelijk aan vallen de spieren uit; het uitvallen van de ademhalingsspier is vaak reden van
overlijden. De exacte oorzaak van ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de
ziekte kunnen stoppen of genezen. De gemiddelde levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts
drie tot vijf jaar. Nederland telt op dit moment ongeveer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden er elk
jaar 500 patiënten en komen er 500 bij.
Over Stichting ALS Nederland
Het doel van Stichting ALS Nederland is het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaak, genezing en behandeling van ALS. Daarnaast heeft de stichting als doel om meer steun voor
patiënten en naasten te creëren en de naamsbekendheid van ALS te vergroten. Stichting ALS
Nederland opereert landelijk en werkt nauw samen met ALS Patients Connected (patiëntenplatform)
en het ALS Centrum (verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling). De stichting is bekend van
o.a. de ‘Ik ben inmiddels overleden’ campagne, de Amsterdam City Swim, de Ice Bucket Challenge en
de Tour du ALS.
Over Stichting zoalsjan
Stichting zoalsjan werft fondsen om ALS-patiënten te helpen met hulpmiddelen die zij nodig hebben
om zolang mogelijk comfortabel in huiselijke kring te verblijven. Door het grimmige verloop van de
ziekte kunnen de behoeften van patiënten in zeer korte tijd veranderen en moeten patiënten vaak te
lang moeten wachten op hun hulpmiddelen. En wachten is juist iets wat ALS patiënten zich niet
kunnen veroorloven. Stichting zoalsjan is opgericht rondom de inmiddels overleden ALS patiënt Jan
Jager uit Soest. Het bekendste evenement van de stichting is Holland4ALS.

