PERSBERICHT
STATIEGELDACTIE DIRK VAN DEN BROEK BRENGT NAGENOEG € 25.000 OP
VOOR PRINSES BEATRIX SPIERFONDS
Den Haag – 29 oktober 2014 – Supermarktketen Dirk van den Broek heeft in de
maanden augustus en september een statiegeldactie georganiseerd voor het
Prinses Beatrix Spierfonds. Met de actie is 24.830,75 euro opgehaald. Dit geld
komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar mobiliteit bij
spierziekten.
De 6-jarige patiëntambassadeur van het Prinses Beatrix Spierfonds Joey de Groot
was het boegbeeld van de actie. Hij lijdt aan de progressieve spierziekte SMA type II.
Joey stond op alle posters en inzamelzuilen in de de supermarkten.
Woensdagmiddag kreeg Joey dan ook de cheque uitgereikt van goede doelen
coördinator Tara van Klooster in een Dirk van den Broek supermarkt in Zoetermeer.
“De actie is een prachtig initiatief van de winkelketen, we vinden het fantastisch dat
Dirk van den Broek zich inzet voor Joey en daarmee alle mensen met een
spierziekte. Daarbij is het is voor ons als fonds ook een mooie kans om onder de
aandacht te komen bij de velen klanten van de supermarktketen,” aldus Jan-Ite de
Ruijter, directeur Prinses Beatrix Spierfonds.
Mobiliteit bij spierziekten
De opbrengst van de actie wordt besteed aan een onderzoek dat bijdraagt aan de
kwaliteit van leven van spierziekte patiënten. Bij veel spierziekten is er bijvoorbeeld
sprake van zwakte van de kuitspieren, wat patiënten beperkt in het dagelijks leven.
Denk aan het moeilijk kunnen lopen of het niet op kunnen staan uit een stoel.
Patiënten kunnen dan veel baat hebben bij een enkel-voetorthese. Het onderzoek
richt zich op individuele afstemming van dit soort hulpmiddelen op patiënten.
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in
Nederland. Dat zijn ruim 200.00 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld
uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Het fonds financiert en
stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar
verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij
donaties en de inzet van vrijwilligers.

Dirk
De supermarktformule Dirk maakt deel uit van Detailresult Groep N.V en omvat 105
winkels met een kwaliteitsdiscountformule. Dirk winkels zijn gevestigd in Noord- en
Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Zeeland.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
www.dirk.nl

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en HR beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de PR adviseur van
Prinses Beatrix Spierfonds, Olivia M.C. Smulders via olivia@omcworks.nl of via 0629344552

