4000km fietsen voor ALS.
Tussen 29 juni en 4 augustus fietsen Geert Ghesquiere en Gino De Meester meer
dan 4000 km en beklimmen daarbij zo’n 190 cols en côtes in Frankrijk. De tocht
vertrekt in de Vogezen, gaat dwars door Frankrijk om dan via de Pyreneeën,
Centraal Massief en de Alpen -37 dagen later- weer terug bij het vertrekpunt aan
te komen. Een huzarenstuk want we leggen meer kilometers en hoogtemeters af
dan tijdens de Tour. Onze actie heeft als doel om ALS meer bekendheid te geven
én om geld in te zamelen voor het ALS-onderzoeksfonds ‘A Cure for ALS’. Per
gereden kilometer kunnen mensen ons steunen. Of ze kunnen samen met ons
één of meerdere dagen meerijden. Voor het project kunnen wij alvast rekenen op
het peterschap en steun van Johan Museeuw. Meer informatie over deze actie
krijgt u op het persmoment dat we samen met Johan Museeuw en de ALS Liga
houden op maandag 24 maart 2014 om 11 uur in Domein “De Cellen”,
Kapellestraat 113 - 8020 Oostkamp
Om ons idealiter te kunnen voorbereiden hebben we het “ALS Liga cycling team”
opgericht met een eigen fietskledij-lijn. Op deze manier hopen we samen met
andere fietsers een positieve boodschap uit te brengen naar de samenleving en
brengen we de ALS Liga België nog meer in de aandacht.
«Op de Bres voor ALS, want wanneer ALS je leven overvalt, valt je lichaam stil! »
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) is een neuromusculaire aandoening, oftewel
een zenuw-spierziekte. Het is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of
niet functioneren van de spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in
het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde
hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet
meer aan bij de spieren. ALS is een progressieve aandoening, dat betekent dat
iemand met deze ziekte steeds verder aftakelt. Men kan niet meer bewegen,
spreken, slikken en ademen. De gemiddelde levensverwachting van een ALSpatiënt is slechts 3 tot 5 jaar.
De ALS Liga België en het ALS-onderzoeksfonds
De ALS Liga België (www.ALSLIGA.be) is een patiëntenvereniging voor mensen
die lijden aan Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS). De vereniging richt zich naar
alle Belgische ALS-patiënten en biedt een gediversifieerde dienstverlening aan.
Op dit ogenblik is er nog geen enkele therapie tegen ALS. Daarom wil de ALS
Liga België een actieve bijdrage leveren aan de versnelling van het
wetenschappelijk onderzoek naar ALS door fondsen ter beschikking te stellen van
onderzoekers die zich specifiek toeleggen op deze ziekte. Onder het motto ‘A
cure for ALS’ wordt deze ondersteuning vanuit het ALS-onderzoeksfonds
uitgereikt. Afhankelijk van de hoeveelheid ingezamelde fondsen hoopt de ALS
Liga deze ondersteuning jaarlijks te kunnen toekennen.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op het persmoment om 11 uur.
Meer informatie vind je op www.4000km.be
Contactpersoon Geert Ghesquiere 0477606680

