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Onderwerp: Bedankt voor jullie actiebijdrage in 2021!

Datum: 18 januari 2022 om 13:47
Aan: roderick@elefunds.nl

 

Beste Roderick,

Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de
zoektocht naar de oplossing van ALS. Wat een prachtig bedrag, namelijk 630.00 hebben wij van jullie
mogen ontvangen afgelopen jaar! Hiermee helpen jullie direct mee aan het verwezenlijken van onze
doelstellingen: ALS de wereld uit helpen en het leven van ALS-patiënten draaglijker maken.

ALS kan iedereen overkomen en is niet te stoppen. Er bestaat tot op heden geen effectieve behandeling
om deze ziekte te genezen of zelfs maar te vertragen. Om een behandeling te kunnen ontwikkelen is het
van groot belang om zo snel mogelijk de oorzaak van ALS in kaart te brengen. Hoe meer we hierover te
weten komen, hoe dichter we bij de oplossing komen.

In het ALS Centrum wordt hier dagelijks hard aan gewerkt, onder leiding van professor dr. L.H. van den
Berg. Onderzoekers willen eerst de oorzaak van ALS ontdekken. Dat is een heel ingewikkeld onderzoek.
Als we dat weten, kunnen we ook onderzoek doen naar medicijnen en behandelingen. De laatste jaren zijn
al veel ontdekkingen gedaan, bijvoorbeeld dat mensen met ALS, bepaalde foutjes in hun genen hebben. Er
worden steeds meer puzzelstukjes gelegd in de grote ALS-puzzel.

Dankzij acties en daarmee donaties zoals die van jullie is er de afgelopen jaren veel ontdekt. Bijvoorbeeld
dat ALS eigenlijk niet één ziekte is, maar dat er verschillende typen ALS zijn. Ook kennen we inmiddels 30
ALS-genen, ook door internationaal DNA-onderzoek.

Mede door jullie actie kunnen wij doorgaan met noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Hier blijven wij
ons voor inzetten, tot we de oplossing vinden.

Wij wensen jullie een fantastisch 2022!

Met hartelijke groet,

Stichting ALS Nederland

Gorrit Jan Blonk
Directeur-bestuurder

Stichting ALS Nederland

Geen tijd te verliezen.
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Mochten jullie deze bedankbrief ook per post willen ontvangen laat het ons dan even weten.
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