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Jan Lammers ZZF Rally
De Jan Lammers ZZF Rally heeft het geweldige bedrag van € 115.954,opgebracht.
Zaterdag 7 oktober heeft het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) de 12e editie van de
ZZF Rally georganiseerd. Deelnemers aan de autorally steunen daarmee onderzoek
naar de zeldzame ziekte PKAN (Pantothenate Kinase-Associated
Neurodegeneration). PKAN is een zeer pijnlijke, erfelijke en dodelijke zeldzame
ziekte. Prof. dr. O.C.M. (Ody) Sibon van het UMC Groningen nam sprakeloos en
zeer dankbaar de cheque in ontvangst.

ZZF voorzitter Charles Ruijgrok was zeer verheugd dat met deze opbrengst een
belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan onderzoek naar het medicijn tegen de
zeldzame aandoening PKAN.
Met een record aantal equipes is de Jan Lammers ZZF rally vanaf de Efteling, die dit
jaar haar 65 jarig jubileum viert, gestart. Bijzondere auto’s, modern dan wel klassiek
stonden aan de start op het Efteling Theaterplein. Kinderen met een zeldzame
ziekte die verbleven in Villa Pardoes hebben de rallyrijders uitgezwaaid. Het was
een magische gezicht. Er werd een spannende route met diverse rallyproeven
gereden, uitgezet door rallyuitzetter Jan Berkhof. De route ging via een unieke “pit
stop” bij het klooster Sint-Catharinadal, waar zusters voor een rondleiding en uitleg
zorgden, naar de finish op vliegbasis Volkel. Diverse ambassadeurs en gasten die
het ZZF een warm hart toedragen waren aanwezig. Jan Lammers, Bas van Werven,
Gaston Starreveld, Jan Kees de Jager en Jan Peter Balkenende reden mee.
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Jan Lammers, enthousiast ambassadeur van het ZZF: “Het Zeldzame Ziekten Fonds
is een geweldige organisatie die zich inzet voor een belangrijk maatschappelijk
probleem. Bovendien weet ik als trouwe deelnemer hoe leuk de ZZF Rally is. Aan
een evenement als dit verbind ik graag mijn naam!”.
Het Zeldzame Ziekten Fonds strijdt al tegen zeldzame ziekten sinds 2005. Zij zamelt
geld in voor wetenschappelijk onderzoek, geeft bekendheid aan zeldzame ziekten
en organiseert lotgenotencontactdagen.
Op 6 oktober 2018 kunnen rallyliefhebbers deelnemen aan de 13e editie van de Jan
Lammers ZZF Rally. Inschrijven is al mogelijk via: Jan Lammers ZZF Rally 2018

Ster voor een Dag - SiSaSinterklaasfeest op Duinrell
Kom op zondag 26 november naar Ster voor een Dag - het
SisaSinterklaasfeest!
Het Zeldzame Ziekten Fonds organiseert al jaren Ster voor een Dag voor gezinnen
die te maken hebben met een zeldzame ziekte. Ook dit jaar vieren we Ster voor een
Dag weer op Attractiepark Duinrell.

Gezinnen met een kind met een zeldzame ziekte zijn zondag 26 november van
harte welkom! Speciaal is er het SiSaSinterklaasconcert met Pietendisco waarbij
zangeres Sita en de disco Pieten de boel op zijn kop zetten. De gehele dag zijn er
leuke activiteiten en kunt u van en aantal attracties gebruik maken.
Voor voor alle zeldzaam zieke kinderen en broertjes/zusjes tot en met 9 jaar heeft
Sinterklaas een cadeautje bij zich!
Zie voor meer informatie en aanmelden: Ster voor een dag

Sint Verbindt Rally 2017
Op zaterdagochtend 2 december verbindt Sinterklaas kinderen die een
zeldzame ziekte hebben met autoliefhebbers die een ‘zeldzame’ auto bezitten.
Kinderen met een zeldzame ziekte kunnen een heuse autorally meerijden in
bijzondere, luxe en klassieke auto’s waarmee een droom uitkomt. De kinderen
beleven een heerlijk Sinterklaasfeest, want ook aan cadeautjes zal het niet
ontbreken...

De opbrengst, bijeengebracht door sponsors en rallyrijders, wordt aan het eind van
de Sint Verbindt Rally door middel van een cheque officieel overhandigd aan onze
ambassadeur Jan Lammers. Met de opbrengst helpt het Zeldzame Ziekten Fonds
ook in 2018 weer zieke kinderen met een zeldzame aandoening.
Meld u nu aan als u uw kind wilt laten meerijden, als sponsor óf als u in het bezit
bent van een zeldzame auto en wilt meerijden om een kind een heerlijke ochtend te
bezorgen! Zie: Sint verbindt Rally 2017

Doe mee met de Lip Sync Challenge voor het goede doel
Mooie samenwerking met Sanofi Genzyme
Het doel van de Lip Sync Challenge is om door middel van een nieuw wereldrecord,
’s werelds langste lip sync, de zichtbaarheid van zeldzame ziekten te vergroten. U
doet als supporter van het ZZF toch ook mee?
Dit is een mooie kans voor gezonde en zieke kinderen en ook alle volwassenen om
door middel van muziek een positieve bijdrage te leveren voor zeldzame ziekten!
Doe je ook mee? Kijk op lipsync.nu.
Lip Sync Challenge

Lip Sync Challenge
Het streven is om in de komende maanden het wereldrecord te halen. Iedereen die
mee wil doen kan de gratis app downloaden via Google Play en AppStore. Via de
app kun je een lip syncfilmpje maken van ongeveer 30 secondes. Alle filmpjes uit
deze app vormen samen één lange videoclip. Als de videoclip langer dan 24 uur
duurt, hebben we een nieuw wereldrecord!
Voor elk filmpje doneert Sanofi Genzyme ook nog eens 1 euro aan het Zeldzame
Ziekten Fonds tot het wereldrecord is gehaald. De hashtag van deze actie is
#ZZlipsync.
Scholen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij het ZZF. Er is een speciaal
pakket samengesteld. Weet u een school, stuur een mail naar: info@zzf.nl

Lions Night - 27 oktober 2017
Vrijdag 27 oktober organiseert Lions Club Nootdorp - Pijnacker
de LIONS NIGHT 2017 ten bate van het Zeldzame Ziekten Fonds

De opbrengst van de ‘Lionsnight 2017’, gecombineerd met sponsorinkomsten en

De opbrengst van de ‘Lionsnight 2017’, gecombineerd met sponsorinkomsten en
donaties, komt ten goede aan een onderzoeksproject in het UMC Groningen met het
doel het ontwikkelen van een therapie voor de behandeling van Osteogenisis
Imperfecta (OI) - de ‘Broze Bottenziekte’.
OI is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening die bij circa 1
op 17.000 personen voor komt. In Nederland zijn er circa 1.000 mensen met OI.
Het meest opvallende kernmerk van OI is de grote breekbaarheid van de botten.
Andere kenmerken zijn slechthorendheid, blauw oogwit, achterblijvende groei en
vervormingen van de botten, chronische pijn, over-beweeglijkheid van de gewrichten
en een (sterk) achterblijven van de groei.
U kunt erbij zijn en dit onderzoek mede mogelijk maken!
Kom naar de Lions Night 2017

PuZZel mee voor het Zeldzame Ziekten Fonds
en help zo mee meer vakantieweken en familiedagen mogelijk te maken!
Win twee ontspannen dagen in Thermae 2000, inclusief overnachting én diner voor
twee! Of win een Regatta Salton winterjas of één van de ANWB stormparaplu’s.

Ga snel naar de Kampioenspuzzel in de ANWB Kampioen 10/11: Kampioenspuzzel
10/11
Ga snel naar de Kampioenspuzzel 10/11

Dam tot Damloop
De Dam tot Damloop was weer een groot succes!
Recordopbrengst van € 34.793,Op zondag 17 september heeft het Zeldzame Ziekten Fonds samen met
Campagneteam Huntington en QuintilesIMS deelgenomen aan de Dam tot Damloop
voor het ZZF en onderzoek naar Huntington.
Het was een fantastische sportieve dag waarop de deelnemers een recordopbrengst
van € 34.793,- bij elkaar hebben gelopen.
Iedereen bedankt voor deelname, sponsoring en de enthousiaste aanmoedigingen.
Tot volgend jaar!

Vriendenloterij al vele jaren trouwe supporter van ZZF
Oormerk je loten en steun het ZZF!
Het Zeldzame Ziekten Fonds is al jarenlang één van de goede doelen van de
Vriendenloterij. Door mee te spelen steun je ons in de strijd tegen zeldzame ziekten
en maak je elke week kans op fantastische prijzen. Het enige wat je hoeft te doen is
je loten oormerken en de helft van je inleg gaat naar ZZF!
Speel je al mee? Je kunt je loten aanpassen via je persoonlijke pagina op
www.vriendenloterij.nl of telefonisch via 0900 – 300 1400. De prijs per lot blijft
hetzelfde, maar de helft van je inleg gaat nu naar ZZF.

JOUW actie voor het goede doel
Organiseer een sponsorloop, ludiek evenement op school, of andere actie!
Het Zeldzame Ziekten Fonds wil graag meer evenementen zoals het Wintercircus of
het Sinterklaasfeest organiseren. Dat gaat helaas niet zomaar. We hebben de
support van onze achterban (mensen zoals jij!) hard nodig.
Via onze website kan iedereen die interesse heeft zelf een actie voor het goede doel
starten. Je kunt hierbij denken aan een buurtfeest, koekjes bakken, wandelen,
duiken of hardlopen voor het goede doel. Heb je hier interesse in? Acties kunnen
heel eenvoudig zijn. We vinden het vooral belangrijk dat je iets doet wat je leuk vindt
en dat we samen zeldzame ziekten meer onder de aandacht brengen.
Zo heeft onze patiënt-ambassadeur Jayden eerder dit jaar in de Jumbo Supermarkt
in Gorinchem € 500,- opgehaald met een statiegeldactie. Jayden nogmaals bedankt!

Geef Gratis app. Ontdek hoe jij het verschil kunt maken!
Doneren was nog nooit zo makkelijk. De Geef App is beschikbaar op iOS en
Android! Download nu en maak het verschil!
Aan ieder goed doel in Nederland is het via de app van GeefGratis mogelijk zeer
gemakkelijk te doneren. Óók aan het Zeldzame Ziekten Fonds. installeer hier de app

Periodieke Schenking
Loop geen belastingvoordeel mis!
Voor een periodieke schenking aan Stichting Zeldzame Ziekten Fonds hoef je
tegenwoordig niet meer naar de notaris. Je kunt eenvoudig gebruik maken van een
door de belastingdienst opgestelde overeenkomst van periodieke gift. Door het
invullen van deze overeenkomst steun je ons minimaal 5 jaar voor een vast bedrag

invullen van deze overeenkomst steun je ons minimaal 5 jaar voor een vast bedrag
per jaar. Hiermee verzeker je ons voor een langere periode van inkomsten en
kunnen wij kinderen met een zeldzame ziekte nog beter helpen.
Lees meer

Bezoek onze website op www.zzf.nl
Doneer aan het ZZF via http://www.zzf.nl/donateurs

