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Oprichter Arnoud Buizer

Jochem Buizer, heeft taaislijmziekte



Op weg naar 
genezing
Skate4AIR durft te dromen. 
Daarom gaan we voor 
genezing!

Dat bereiken we niet zomaar. 
Er is nog veel onderzoek, geld 
en inzet nodig. Maar het kan!



Harald van Engelen, deelnemer 1ste uur

Senna van Engelen, heeft taaislijmziekte



Samen voor 
genezing
Skate4AIR wil dat iedereen 
met taaislijmziekte gezond 
is en een normaal leven 
kan leiden.

Samen maken we het leven 
van iedereen met taaislijmziekte 
steeds een beetje beter. 



Nico van der Meij, heeft taaislijmziekte

Onze vrijwilligers, onmisbaar



Geen last van taaislijmziekte
Nooit meer last van buikpijn, hoesten of 
benauwdheid. 

Geen kasten vol medicijnen of angst voor een 
ziekenhuisopname.

Zorgeloos met taaislijmziekte
Geen zorgen meer over taaislijmziekte. 

Geen zorgen over de toekomst en een kwalitatief 
beter leven waarin je normaal
oud kan worden. 

2 pilletjes brengt vooruitgang
Gezond blijven en zelfs gezonder worden met de 
juiste medicijnen. 

Dit is voor de meeste mensen met taaislijmziekte 
binnen handbereik. 

Genezing is voor iedereen verschillend…



Jochem Uytdehaage, ambassadeur Skate4AIR



Samen slagen 
maken
Wij blijven slagen maken. 
Want met iedere kilometer 
die we schaatsen, komen we 
dichter bij genezing. 

Samen werken we naar die 
grote droom toe. 



Kim Pap-Morren, heeft taaislijmziekte



Wat hebben we 
al bereikt
In de afgelopen 10 jaar ruim 3500 mensen 
meerdere keren in beweging gebracht en 
hun grenzen laten verleggen.

Waarmee we meer dan €3.600.000,- aan 
donaties hebben ingezameld.

Waardoor we voor de medicijnontwikkeling 
baanbrekende onderzoeken hebben 
kunnen  financieren.



Door ons gefinancierd 
onderzoek test de effectiviteit 
van medicijnen. Daardoor zijn 
medicijnen voor meer mensen 
beschikbaar.

ONTWIKKELING
MEDICIJNEN

Voor iedereen met taaislijm-
ziekte zijn er effectieve 
medicijnen beschikbaar.

MEDICIJNEN 
VOOR IEDEREEN We steunen onderzoeken 

waardoor taaislijmziekte 
steeds minder invloed heeft 
op het dagelijks leven

GEEN LAST 
MEER Taaislijmziekte is zo goed als 

verholpen. Je hoeft je geen 
zorgen te maken als je 
taaislijmziekte hebt

GEEN ZORGEN 
MEER

TAAISLIJMZIEKTE
IS GENEZEN!

ONZE DROOM

10 JAAR SKATE4AIR

BINNEN 10 JAAR

NABIJE TOEKOMST

DEZE EEUW

START SKATE4AIR 2010

Op weg naar onze droom



Skate4AIR helden, zij maken het mogelijk



Skate4AIR is…

Grensverleggend
Skate4AIR verlegt grenzen! Op het ijs én daarbuiten. 

Zo ondersteunen we baanbrekend wetenschappelijk 
onderzoek. Omdat mensen met taaislijmziekte 
dagelijks hun grenzen verleggen.

Persoonlijk
Skate4AIR voelt als een hechte familie. Daarom 
kennen wij alle deelnemers bij naam, blijft onze 
organisatie compact en zijn onze evenementen 
klein genoeg om persoonlijk te blijven.

Enthousiast
Enthousiasme is de basis van onze grensverleggende 
prestaties. Van de deelnemers én de organisatie.

Samen maken we het mogelijk, door te blijven 
bewegen tot het niet meer nodig is!

Kwaliteit
Alles wat Skate4AIR doet is tot in de puntjes 
verzorgd door professionals. 

Daarom voelt meedoen aan Skate4AIR als een 
compleet verzorgde, unieke ervaring.  



Jochem Uytdehaage, ambassadeur Skate4AIR

Freek Jurg, vrijwilliger en deelnemer



Move4AIR… 
Alleensamen sporten tegen 
taaislijmziekte

Ook buiten het ijs verleggen we 
onze grenzen. Move4AIR is 
virtueel samen sporten voor 
genezing van taaislijmziekte. 
Veilig, dicht bij huis en 
uitdagend, ook voor bedrijven. 







Vragen of 
opmerkingen? 
Skate4AIR Classic (Oostenrijk)
info@skate4air.nl

Skate4AIR Daylight Challenge (Zweden)
challenge@skate4air.nl

Move4AIR
info@move4air.nl

Partner of sponsor worden:
info@skate4air.nl

Correspondentieadres
Stichting Skate4AIR
Noorddammerlaan 22
1185 ZA Amstelveen

Organisatie
Gittan de Jonge: 06-38128261
Daniëlle Mouissie: 06-16498150
info@skate4air.nl
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Skaty, Geliefde mascotte

Daniëlle Mouissie, organisatie duizendpoot




