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Opbrengst van l4eHen & Weerum
It Lup schenkt
2.250 aanALS
op de weg
LJLFI-DOETINCHEM - Wandel't Lup, overhandigde

vereniging

afgelopen zondag met trots een
cheque ter waarde van 2.250 euro
aan de stichting AIS op de weg.

Dit geld is de opbrengst van de
veertiende editie van de regionale

wandeltocht Hen & Weerum. De
wandeltocht met start en finish te
Varsselder-Veldhunten, gehouden
op 18 maart, stond dit keer geheel
in het teken van de Stichting ALS op
de weg.
De opbrengst is

tot stand gekomen

door de geweldige inzet van ruim
vij ftig vrijwilligers, de medewerking
van vele sponsors, speciale acties en
natuurlijk de massale deelname.
De wandeltocht werd bezocht door
bijna duizend deelnemers.
ALS is een dodelijke spier-zenuwziekte. De stichting AIS op de weg!

is

opgericht door de inmiddels

overleden ÁIS patiënt Eelco van
Koningsveld (hij werd 38 jaar) en
heeft als doel om snel en doeltreffend hulpmiddelen uit te lenen aan
AlS-patiëntep. Ze beschikken inmiddels over eeí drietal rolstoelauto's,
scootmobiels, speciale fietsen, trip
pelstoelen et cetera. Er wordt nu gespaard voor een vierde rolstoelauto.
Namens de stichting namen zijn

ouders verrast

en dankbaar de

cheque in ontvangst. De leden van
't Lup waren daarvoor speciaal van

Ulft naar hun woonadres in

DoeKo-

tinchem gewandeld. Sytze van

ningsveld stelde aangedaan vast
dat door deze initiatieven Eelco
voortleeft doordat zijn laatste wens
via de stichting kan worden gerealiseerd. Trudi van Koningsveld vulde
aan dat mede door deze actie er nu
een vierde rolstoelauto in bruikleen
wordt gegeven aan een AlS-patiënt.
Wandelvereniging't Lup sluit hiermee een hele bijzondere editie van
de Hen & Weerum af.Zie de website
van de vereniging (www.henenweerum.weblog.nl) voor foto's van de
prachtige wandeldag en meer informatie over de stichting ALS op de
weg!

Sytze en Trudi van Koningsveld (links vooraan) onwangen de cheque (Foto:
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