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Beste lotgenoten, sponsoren en mensen die
zich belangeloos inzetten om PLS op de kaart
te krijgen.

Dank voor jullie steun!

Helaas is onze grote vriend Ad van den Boer
op 8 januari 2021 overleden.
Hij droeg de Stichting PLS een warm hart
toe en heeft aan de film “PLS in Beeld” een
grote bijdrage geleverd door zijn openheid
hoe hij met PLS omging en dit een plek had
gegeven.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte
toe om dit verdriet van het verlies van Ad te
verwerken.

Een online voorlichting via het
onderwijsprogramma MAP (Mens achter de
patiënt).
Hoewel het verhaal grote impact heeft op
deze jonge studenten, is er tussendoor ook
wel tijd voor een lach en dat stemt toch
overeen met de persoon die voorlichting
geeft. Er moet tijdens zorg verlenen aan
een patiënt doorgaans ruimte zijn om,
ondanks de ellende van de aandoening,
vrolijk te kunnen zijn.

Door het coronavirus zijn de opnamen van de
Voorlichtingsfilm, zorg aan een PLS
patiënt in beeld te brengen en deze film
gebruiken bij voorlichtingen in 2020 twee
keer uitgesteld en doorgeschoven naar
het jaar 2021. De opname van fysio
behandelingen zijn gestart op 29 april
2021. De ergo- en logo zullen in de loop
van dit jaar nog volgen.

Robin de Boer is op 20 april, begonnen met
een stage voor een goed doel en koppelde dit
aan de Stichting PLS, deze actie eindigde op
24 april. Robin heeft in totaal 592 flessen
opgehaald en 2 bier kratten. Sommige
mensen gaven ook geld als ze geen flessen
hadden.
De Opa van Robin heeft PLS en is aan bed
gekluisterd en hierdoor kwam Robin op het
idee om in actie te komen om geld op te
halen voor onderzoek naar de oorzaak van
PLS.
De Opa van Robin was zo trots op zijn
kleinzoon dat hij het totaal bedrag van de
actie heeft verdubbeld! Met de rechtstreekse
donaties aan de Stichting PLS levert deze
fantastische inzet van Robin € 492 op.
Robin, namens alle PLS lotgenoten en de
Stichting PLS heel hartelijk bedankt! Een
voorbeeld, die hopelijk gevolgd worden door
anderen.

Toppie!!!
Robin namens de Stichting PLS heel
hartelijk dank voor jouw inzet!
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