Voorbeeld persbericht
Spierballenloop

- PERSBERICHT -

BASISSCHOOL [NAAM] ORGANISEERT SPIERBALLENLOOP VOOR
SPIEREN VOOR SPIEREN
“Plaats, datum” - Op [datum] klonk het startschot voor de Spierballenloop bij basisschool [naam]. De
Spierballenloop stond volledig in het teken van Stichting Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich in
voor kinderen met een spierziekte. De deelname aan deze sponsorloop was een logische keuze voor de
basisschool. [Vul hier in 2 á 3 regels in waarom jullie de Spierballenloop hebben georganiseerd voor Spieren
voor Spieren; de letters in de inleiding zijn altijd dikgedrukt.]
Het motto van Spieren voor Spieren luidt: ‘gezonde spieren voor zieke spieren’. Basisschool [naam] heeft zich hier
met volle overgave voor ingezet. Alle leerlingen hebben geld ingezameld, waarna er met veel enthousiasme en
gedrevenheid is gelopen, uiteraard onder luide aanmoedigingen van vele supporters. In totaal is er een bedrag van
[aantal] euro opgehaald.
De Spierballenloop was volgens de directeur [naam] van basisschool [naam] een groot succes: “Met behulp van vele
vrijwilligers werd het een fantastische middag, waarbij de leerlingen een bijzonder goede sportieve prestatie hebben
neergezet. De leerlingen hebben door middel van de Spierballenloop stilgestaan bij het feit dat rennen, fietsen,
spelen en sporten voor 20.000 kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend is. Zij lijden aan een spierziekte. Door
middel van de Spierballenloop helpen de leerlingen Spieren voor Spieren om kinderen met een spierziekte een
betere toekomst te geven.”
- EINDE PERSBERICHT-

Over Stichting Spieren voor Spieren
Spieren voor Spieren is én heeft een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor de ruim 20.000 kinderen in
Nederland met een spierziekte. Dat doen we door gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren: tijdens sportieve
acties zoals de jaarlijkse Wintertijd Challenge en Spierathlon, met sportieve partners en met sportieve
ambassadeurs. We halen geld op voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten, voor de verbetering van het
diagnose- en behandelingstraject en voor hulpmiddelen en het organiseren van leuke dagen. Kijk voor meer
informatie op www.spierenvoorspieren.nl.
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