
in actie tegen ALS
RDV

Hoe je leven ineens als een “rollercoaster” op de kop kan staan, blijkt uit 
het aangrijpend persoonlijke verhaal dat onze collega Bennie List in 2021 
heeft gedeeld over zijn diagnose ALS, die in de zomer van 2020 bij hem 
gesteld is. Ondanks deze akelige ziekte, blijft hij zich voor VDR Bouwgroep 
inzetten. Daar hebben we diep respect voor!

Neem het stokje 
van ons over 
en deel deze 

actie met zoveel 
mogelijk mensen.

VDR komt in actie tegen ALS
Op vrijdag 22 juli 2022 zetten bijna 100 medewerkers en 
familieleden zich 24 uur lang in en geven het stokje door tijdens 
een sportieve estafette vanuit het noordelijkste en zuidelijkste 
punt van Nederland, naar Deventer toe. 

Met deze actiedag willen wij zoveel mogelijk geld 
ophalen voor de strijd tegen ALS.

Geef het (estafette) stokje door
Help ons deze actie zoveel mogelijk te verspreiden. Deel de 
berichten van VDR Bouwgroep op social media, met je vrienden, 
familie, zakenrelaties, clubgenoten, etc. Plaats een oproep op 
het intranet van je bedrijf of start ook een inzamelingsactie. 

Persoonlijke verhalen
Door de onderlinge gesprekken over deze ziekte, werd duidelijk 
dat meer medewerkers in hun directe of indirecte persoonlijke 
omgeving al met ALS bekend zijn geworden. Vanuit deze 
collegiale gesprekken is het idee geopperd om collectief, een 
grote donateursactie op te zetten. Zo willen wij een bijdrage 
leveren aan de bestrijding van deze nare ziekte.

Meer informatie: www.vdrbouwgroep.nl/inactie
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Vragen over de VDR actie: 

Stichting ALS 
Nederland financiert 

wetenschappelijk 
onderzoek naar 

de oorzaak en 
behandeling van ALS.

Roessingh, Centrum voor Revalidatie, staat 
ALS patiënten bij in de verschillende fases 
van deze ongeneeslijke ziekte. 

Bij de lichamelijke stoornissen en 
beperkingen en het voortdurend moeten 
aanpassen aan steeds veranderende 
situaties, ondersteunen zij Bennie om een 
-naar omstandigheden- zo comfortabel 
mogelijk leven te leiden.

Waarom is jouw bijdrage belangrijk?
Er is nog weinig bekend over de oorzaak van de 
ziekte en er bestaat op dit moment geen genezende 
medische behandeling voor ALS. De gemiddelde 
levensverwachting van een ALS-patiënt is slechts 
drie tot vijf jaar. Meestal is het uitvallen van de 
ademhalingsspieren de oorzaak van het overlijden.

Samen doen we belangrijk werk
In aanloop naar de actiedag willen we zoveel mogelijk 
geld ophalen voor deze twee goede doelen. Van 
dit bedrag maakt de Stichting ALS 50% over naar 
Roessingh, Centrum voor Revalidatie.

Meer informatie over doneren
www.als.nl/wat-doen-wij/veelgestelde-vragen
Stichting ALS Nederland is een door het CBF erkend 
goed doel en heeft een ANBI-status 

Projectleider VDR Bouwgroep

Bennie List

“

Hopelijk komt er 
snel een passende 

medicatie tegen 
deze progressieve 

ziekte.

“

Help ons met uw donatie een heel belangrijke bijdrage te leveren 
aan de bestrijding van deze nare ziekte (Stichting ALS) en steun 
tegelijkertijd de begeleiding van ALS-patiënten om zo lang 
mogelijk kwaliteit van leven te houden (Roessingh, Centrum 
voor Revalidatie).     


