
Spieren  
voor SpierenSamen spierziekten  

bij kinderen verslaan

spieren

spieren
voorJouw

Lenn's



Kom in actie!
Ga naar 
sportenvoorspieren.nl 
en meld je actie aan
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Lenn houdt van superhelden. Later wil hij monteur worden, net als zijn vader.  
Hij wenst dat zijn spieren beter kunnen worden, zodat hij kan blijven rennen, 
spelen en zingen.

Helaas mist Lenn een bepaalde spiervezel, 

waardoor spierzwakte en slapheid optreedt en 

zijn ontwikkeling ernstig wordt vertraagd. Iedere 

dag telt bij de aanpak van spierziekten. Want een 

spier eenmaal verloren komt nooit meer terug. 

Een snelle diagnose vergroot de kansen op een 

behandeling voor alle 20.000 kinderen met een 

spierziekte. 

Daarom brengen wij de juiste deskundigen 

bij elkaar en maken zo sneller diagnose en 

behandelingen mogelijk. Dat kost veel geld en 

inspanning. Van mensen die daar net als wij vol 

voor gaan. Zet daarom je gezonde spieren in voor 

zieke spieren. 

Wil jij kinderen met een spierziekte helpen? Dat 

kan! Organiseer een te gekke sportieve activiteit, 

laat je sponsoren en haal zoveel mogelijk geld op! 

Denk bijvoorbeeld aan een hardloopwedstrijd 

met al jouw collega’s, een uitdagende fitness-

challenge met al je sportvrienden of breek een 

persoonlijk record met suppen. Geen idee is 

te gek! Via sportenvoorspieren.nl kun je een 

eigen actiepagina aanmaken zodat mensen jou 

eenvoudig kunnen sponsoren. Wil je nog meer 

tips om van jouw actie een succes te maken? 

Laat het ons weten, wij helpen je graag verder! 

Kom in actie! 
Met het geld dat jij ophaalt zorg jij ervoor 

dat kinderen met een spierziekte sneller een 

diagnose en behandeling krijgen. Zet daarom 

jouw gezonde spieren in voor zieke spieren en 

geef kinderen met een spierziekte een kans! 

Wil je meer weten over Spieren voor Spieren?  

Ga dan snel naar spierenvoorspieren.nl

       kijkt naar 
wat er nog wél kan 
Lenn


