Het doel
In Nederland worden elke week 1 á 2
kinderen geboren met een
energiestofwisselingsziekte. Tot op
heden is er nog geen medicijn en
overlijdt 50% van deze kinderen voor
hun 10e, 70% bereikt de leeftijd van
18 jaar niet.
Stichting Energy4All levert elk jaar
rechtstreeks een grote bijdrage aan
het medicijnonderzoek. Daardoor kan
er inmiddels begonnen worden met de
volgende fase van het onderzoek. Dit
is een grote stap op weg naar het
medicijn!

Social media
Altijd direct op de hoogte zijn van het
laatste nieuws? Volg ons op de social
media kanalen via:

@Forza4Torre
Website
Voor meer informatie kunt u terecht op
onze website:

WWW.FORZA4TORRE.NL

Steun Stichting
Forza4Torre en doneer via:
NL17 RABO 0335 2904 34
(Belangrijk: 100% van het gedoneerde geld komt ten goede aan
stichting Energy4All. Reis- en verblijfkosten voor deelname aan
Forza4Energy4All zijn volledig voor rekening van de teamleden!)

Het team
Team Forza4Torre is vernoemd naar Torre Bekkers.
Een prachtig, vrolijk mannetje dat helaas is geboren
met een energiestofwisselingziekte. Daardoor kan
hij niet doen wat een leeftijdsgenootje wel kan en
zal hij zich niet ontwikkelen zoals verwacht mag
worden. Ook is zijn levensverwachting door deze
ziekte laag.
Team Forza4Torre wil zich inzetten voor Torre en
zijn lotgenootjes en bijdragen aan het ontwikkelen
van een medicijn. Het team bestaat uit zijn ouders
Anouk en Andy Bekkers en de (familie) leden Wim,
Ria, Iwan en Olaf Sombroek, Saskia Groot, Erica
Kroon, Marit Lamers en Petra Eindhoven.
Samen zullen zij zich als Team Forza4Torre gaan
inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor
Stichting Energy4All.

De uitdaging

Energiestofwisselingsziekten

Forza4Energy4All is een sportieve uitdaging
waarmee we geld ophalen voor kinderen met een
energiestofwisselingsziekte. De deelnemers
beklimmen drie machtige bergen in de Italiaanse
Alpen die bekend en berucht zijn van de Giro
d'Italia, namelijk de Gavia, Mortirolo en Stelvio! Dit
doen ze op de racefiets, hardlopend of wandelend.
Tijdens de uitdaging zullen de deelnemers voelen
wat patiënten met een energiestofwisselingsziekte
dagelijks ervaren. De patiënten hebben door hun
energiestofwisselingsziekte bijna geen energie en
beklimmen figuurlijk zo'n berg om simpelweg de
dag door te komen.
Forza4Energy4All is een initiatief van Stichting
Energy4All om geld in te zamelen voor het
medicijnonderzoek van professor Jan Smeitink en
zijn team om energiestofwisselingsziekten zo snel
mogelijk te kunnen stoppen. Met de ingezamelde
sponsorgelden kan het medicijnonderzoek
doorgaan, dat is van groot belang. Met jouw steun
komt het medicijn weer een stap dichterbij.

Elke week worden er kinderen geboren
met een energiestofwisselingsziekte.
Een genadeloze ziekte, waar nog geen
medicijn voor is. Het onderzoek naar
een medicijn is van levensbelang voor
alle kinderen en volwassenen die deze
ziekte hebben of in de toekomst deze
vreselijke diagnose krijgen. Bij de
ernstige vormen van de ziekte overlijdt
een deel van deze kinderen al voor
hun tiende levensjaar. Maar niemand
kan bij de diagnose met zekerheid
zeggen hoe het ziektebeeld zal gaan
verlopen en hoe oud het kind kan
worden bijvoorbeeld.
De termen energiestofwisselingsziekte
en mitochondriële ziekte worden
gebruikt om een grote groep van
ziekten te omschrijven waarvan de
oorzaak ligt in de omzetting van
voedingsstoffen naar energie.
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