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Misschien heb jij het al gezien op Facebook, website of zelfs landelijke televisie:
Nederlandse cardiologen zijn afgelopen zaterdag op de fiets gestapt en fietsen deze week
1.600 kilometer naar Barcelona. Ze hebben besloten om van deze fietstocht een
sponsoractie te maken en dit jaar gaat de opbrengst geheel naar onderzoek naar PLN!
Fantastisch nieuws dus, waar we als Stichting heel blij mee zijn. Bovendien heeft de
Hartstichting toegezegd het opgehaalde bedrag met 25% te zullen verhogen.

Inmiddels hebben al meer dan 60
mensen gedoneerd en staat de teller op
ruim €31.000. Je begrijpt dat ook jouw
donatie hart-nodig is, om deze
verschrikkelijke ziekte beter te begrijpen
en er voor te zorgen dat we in de
toekomst een behandelmethode kunnen
vinden! Als alles goed gaat, arriveren de
cardiologen aankomende zaterdag in
Barcelona.

Jij motiveert ze toch ook om stevig door te
trappen? Op deze website kan je de actie
volgen en meteen doneren. Het
doelbedrag is €100.000, dus jouw donatie
is nog meer dan nodig!
Mocht je nu niet financieel in staat zijn om
te doneren, deel dan deze link zoveel
mogelijk onder vrienden, familieleden,
collega's en bekenden.

Alvast hartelijk dank, op naar een behandelmethode!

Afgelopen vrijdagavond heeft Hart van
Nederland op SBS6 een nieuwsitem
besteed aan PLN en de fietsactie. Heb jij
het item gemist? Bekijk het dan hier.
Naast cardioloog P. Doevendans hebben
we onze fantastische vrijwilliger Annette
Klinkert bereid gevonden om een
interview te geven, waarvoor we haar erg
dankbaar zijn!
Het is van levensbelang dat er meer bekendheid komt voor deze ziekte. De enige manier
is om steeds meer de publiciteit op te zoeken, hoe lastig dat soms ook kan zijn. Ben jij
drager van de PLN-mutatie en zou je bij een volgende gelegenheid bereid zijn om met
jouw verhaal in de media te komen? Dan horen we graag van je!...
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