Hen en Weerum in teken van
stichting ALS op de Weg
De veertiende editie van wandel-

tocht Hen en V[eerum, georganiseerd door wandelvereniging
't Lup, sÍaat in het teken van de
stichting ALS op de Weg, mede
dankzij de dertienjarige Lisa
Kroesen; Daarnaast is ook de
startlocatie gewijzigd.

Het echtpaar Daan en Mireille
Kroesen was al langer actief

betrokken bij wandelvereniging
't Lup toen de diagnose van de
ernstige spier-' en zenuwziekte
ALS bij Mireille's vader werd
geconstateerd. "Dat deed onze
oudste dochter Lisa besluiten
om de Nijmeegse Vierdaagse te
gebruiken om geld in te zamelen," legt Mireille uit."Ze hoopte
duizend euro in tezamelen,zette
haar Streefbedrag toch op L500,euro, maar haalde zelfs 15.000,euro binnen voor Stichting ALS."
Hulp van Hart van Nederlandverslaggever Erik Bunte hielp
daar bij. "Hij pikte de actie op en
de wandelgroep werd gevolgd
door 5856 en Optimaal FM."

Li en Daan op de voorgrond Frans
Elly, Marlou Lisa
V.l.n.r. Mireille, EIly,
Engelen.

om hulpmiddelen

beschikbaar

te stellen. "Zotgverzekeraars en
gemeenten vergoeden bijvoorbeeld geen traplift voor iemand
die nog enkele jaren heeft.Zodra
die geïnstalleerd is, is de patiënt
er vaak niet meor. Vanuit het
oogpunt van investering tegenover rendement wel logisch,
maar erg wrang voor de patiënt
en naasten," legt Daan het belang

Door deze actie kwam het gezin
in contact met leden van de
Stichting ALS die streeft naar
beter onderzoek en medicijnen
voor behandeling. "Het bleek,
cru gezegd, dat huidige patienten
daar echter niet veel aan hebben.

De gemiddelde

levensverwachting als de diagnose is gesteld, is

slechts 5

van de stichting uit.

"Ik

stelde op de jaarvergadering
voor om mede voor deze stichting
de Hen en Weerum te organiseren en daar zag iedereen wel wat
in," zegt Daan. "Dat maakt het

Hen en lVeerum
De Hen en Weerum wordt zondag 18 maart gelopen.

De

6- en

l-2 kilometerlopers starten van
9.00 tot 12.30 uur en 24 kilometer
van 9.00 tot L0.30 uur.
Deelnemers aan de 6 kilometer
worden 'hen' gebracht met een
huifkar en wandelen 6 kilometer
'\ryeerum'. De routes overlappen
elkaar zoveel mogelijk, zodat
deelnemers elkaar treffen op de
pauzeplaatsen, waar ook voor
muziek is gezorgd.

Voorheen was de start

bij De

ook gemakkelijker om sponsors

Tent in Veldhunten, maar met de
ingebruikname van het nieuwe

te benaderen iets te doen voor de

Dorpshuus

actiever. Voorheen konden we
hen niet heel veel bieden, maar
nu geldt dat hoe sneller de vereniging uit de kosten is, hoe meer er

sportvelden/kantine van GWW.
Deelname kost 3,50 euro, parke-

tot 6 jaar," legt Daan- tocht. Daarin zijn we dit jaar

Kroesen uit. Ze werden verrtrezen naar de Stichting ALS op de
Weg, opgericht door een slachtoffer van de ziekte en bedoeld

overblijft voor het goede doel."

in Varsselder, is de
startlocatie verhuisd naar de
ren kan wel bij De Tent. Info:
www.henenweerum.web-log.nl

