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december 2017

Bijna 2018
Het Zeldzame Ziekten Fonds wenst u hele fijne feestdagen
Nog een paar weken en dan is het 2018. Het Zeldzame Ziekten Fonds kan nu al
terugblikken op een mooi jaar met bijzonder goed geslaagde en vooral druk
bezochte evenementen.
Natuurlijk zijn wij blij en trots dat ons grootste fondsenwervende evenement, de Jan
Lammers ZZF Rally weer een succes was. Mede met de opbrengst van deze rally
kan onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van een behandeling voor de
vreselijke ziekte PKAN.
De laatste weken van dit jaar zijn wij vooral druk geweest met het
SiSaSinterklaasfeest op Duinrell en de Sint verbindt Rally. In deze laatste
nieuwsbrief van dit jaar leest u daar meer over. Het zijn deze evenementen waar wij
de mogelijkheid hebben kinderen met een zeldzame aandoening blij te maken. En
daar doen wij het óók voor!
Namens het bestuur en alle medewerkers wensen wij u hele fijne feestdagen toe.

Meld je aan voor het Wintercircus
Het Zeldzame Ziekten Fonds en Hillenaar Events stellen ieder jaar plaatsen
voor het Wintercircus beschikbaar! Zo kunnen honderden gezinnen die te
maken hebben met een zeldzame ziekte onbezorgd een middag genieten.
Datum: 5 januari 2018
Aanvang: 14.00 uur
Show:
15.00 uur
Locatie: Malieveld, Den Haag
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Het Zeldzame
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Groter dan ooit, mooier dan ooit. Wereldsterren schitteren in een splinternieuwe tent
op het Malieveld. Ze presenteren een voorstelling in de traditie van het Circusfestival
van Monte Carlo en het beroemde Billy Smart's Kerstcircus. De wereldtop op
circusgebied reist in december af naar de hofstad om voor jullie op te treden.
Meld je aan: http://www.zzf.nl/inschrijven-wintercircus-2018/

Ouders met gezonde
kinderen hebben duizend
wensen. De papa’s en
mama’s van het
Zeldzame Ziekten Fonds
hebben er nog maar
één. Steun ons zodat we
genezing van zeldzame
ziekten daadwerkelijk
dichterbij kunnen
brengen!

Contactgegevens
Stichting Zeldzame
Ziekten Fonds
Eisenhowerlaan 114
2517 KM Den Haag

Lions Night - Lions Club Nootdorp Pijnacker
Vrijdag 27 oktober vond de Lions Night van de Lions Club Nootdorp Pijnacker plaats.
Als afsluiting van de ‘Lions Night 2017’ mocht het Zeldzame Ziekten Fonds een
cheque in ontvangst nemen met het prachtige bedrag van
€ 28.740,-.

Deze opbrengst komt ten goede aan het onderzoeksproject 'OI - De volgende stap

070 3387027
www.zzf.nl

Deze opbrengst komt ten goede aan het onderzoeksproject 'OI - De volgende stap
op weg naar behandeling’.
Dit onderzoek, met als doel het ontwikkelen van een therapie voor de behandeling
van Osteogenisis Imperfecta (OI) - de ‘Broze Bottenziekte’, zal worden uitgevoerd in
het UMC Groningen.

Het Spijkerbroekengala haalt recordopbrengst van €
116.900,- op.
Dit jaar werden vier goede doelen uitgekozen uit de vele inzendingen door
Stichting Spijkerbroekengala, waaronder Stichting Terre – Rett Syndroom
Fonds, Stichting Heartbeat, Onky Donky en Stichting Zeldzame Ziekten Fonds.
3 november was het de 4e editie van het enige gala waar je naar toe kunt komen in
jeans. Meer dan 400 gasten kwamen in spijkeroutfit naar Studio A12 in Bunnik om
het gala met als thema “Friday Night Fever Edition” bij te wonen en met elkaar het
verschil te maken voor een kind.
Het dak ging er af met diverse artiesten en entertainment, waaronder Romy
Monteiro, Lange Frans, Maaike van der Veer, Jeroen Post, Funky Stylerz, de FaFa
International Show Dancers, DJ Willow en natuurlijk de culinaire verwennerijen door
chefkok Karl van Baggem en zijn crew.
Het was een waanzinnig geslaagde avond met een geweldige uitkomst van €
116.900,- die verdeeld zal worden over de vier goede doelen van dit jaar. Wij
danken alle bezoekers!

Actie supermarkt Lidl Monster
Lidl supermarkt in Monster schenkt € 1.000,-

Op 20 september mochten wij een cheque van € 1.000,- in ontvangst nemen! Met
deze donatie konden meer kinderen uit het Westland naar het SiSaSinterklaasfeest
in Duinrell.

Kringloopwinkel Re-Sell maakt 9 goede doelen blij!
In totaal schenkt Kringloopwinkel Re-Sell € 25.000,Kringlooopwinkel Re-Sell uit 's-Gravenzande heeft zaterdag 11 november een
bedrag van € 25.000,- geschonken aan 9 goede doelen. Het Zeldzame
Ziekten Fonds was daar één van en ontving een cheque met daarop € 2.000,-. Een
prachtig bedrag waar wij heel blij mee zijn!

Als u gaat u verhuizen en/of opruimen en u geen raad weet met uw spullen, denk
dan aan de mogelijkheid om deze in te leveren bij Re-Sell.
Re-Sell schenkt 100% van hun nettowinst aan projecten van goede doelen
wereldwijd!

Ster voor een Dag - SiSaSinterklaasfeest op Duinrell
Kinderen met zeldzame ziekte vieren Sinterklaasfeest op Duinrell.
Als Sint in het land is, slaapt hij op landgoed Duinrell in Wassenaar en dat is één
groot feest! Speciaal voor kinderen met een zeldzame ziekte organiseerde het
Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) op zondag 26 november 2017 het
‘SiSaSinterklaasfeest’ op het Vakantie- en Attractiepark in Wassenaar.

Voor dit feest nodigde het ZZF honderden kinderen, die te maken hebben met een

Voor dit feest nodigde het ZZF honderden kinderen, die te maken hebben met een
zeldzame ziekte, uit om met hun hele familie te genieten van een geheel verzorgde
middag. Met een bezoek aan het Huis van Sinterklaas ontdekten de kinderen alle
’geheimen’.
Naast kinderen, hun familie en natuurlijk Sinterklaas, was tijdens het
Sinterklaasfeest ook ZZF-ambassadrice Madeleen Driessen aanwezig. Al vele jaren
draagt het voormalig kaasmeisje Frau Antje het ZZF een warm hart toe.
Sinterklaas vertrok einde van de dag op Amerigo om door heel Nederland alle
schoentjes te vullen. Madeleen zwaaide Sinterklaas en de Pietjes samen met de
kinderen uit. Natuurlijk ging dit gepaard onder luid gezang “Dag Sinterklaasje, dag
dag”.
Wederom was het SiSaSinterklaasfeest een opkikker voor alle kinderen. Alleen
maar blije en stralende gezichtjes. Onbezorgd genieten van een dagje uit met
elkaar, wat wil een Sint nog meer!

Sint verbindt Rally 2017, Jan Lammers en Sinterklaas verbinden
kinderen met zeldzame ziekte aan spectaculaire auto’s.
Op zaterdag 2 december heeft het Zeldzame Ziekten Fonds voor de 3 e maal de
‘Sint verbindt Rally’ georganiseerd. Kinderen met een zeldzame ziekte reden
tijdens deze autorally mee in een bijzondere auto. Een droom die voor veel
kinderen deze dag uitkwam.
Meer dan 70 sportieve auto’s stonden aan de start bij het Worldhotel Wings bij
Rotterdam The Hague Airport. Onder grote belangstelling konden de kinderen als
echte VIP’s in de auto’s stappen.

Na de spectaculaire start reden de auto’s naar de pitstop bij het Cars Jeans stadion
in Den Haag. Daar werd op de middenstip een groepsfoto gemaakt met alle
zeldzaam zieke kinderen. Storky - de ADO Den Haag mascotte – zorgde voor een
enthousiast ontvangst.
Bij de finish in de Hangar van Worldhotel Wings, omgetoverd in Winter Wonderland,
werden de kinderen verrast door allemaal Pietjes die hielpen met uitstappen. Na een
warm welkom door Sinterklaas was er voor alle kinderen een cadeautje.

De fantastische opbrengst van €12.000, bijeengebracht door sponsors en
rallyrijders, is aan het eind van de Sint verbindt Rally met een cheque officieel
overhandigd aan ZZF-ambassader Jan Lammers.
Met deze opbrengst helpt het Zeldzame Ziekten Fonds ook in 2018 zieke kinderen
met een zeldzame aandoening.
Heel blij zijn wij met de aandacht die de media, waaronder
het Jeugdjournaal, Algemeen Dagblad - Rotterdam, Hart van Nederland, TV
Rijnmond en Omroep West hebben geschonken aan de Sint verbindt Rally. Voor
hun verslagen, zie: Sint verbindt Rally 2017

Duik mee in zee!
Op 1 januari 2018 vindt in Ouddorp een nieuwjaarsduik plaats.
De Stichting Nieuwjaarsduik Ouddorp heeft het Zeldzame Ziekten Fonds
opgenomen als één van de goede doelen waarvoor gedoken kan worden. Wilt u een
duik wagen, kom dan naar Ouddorp!
Als u geld wilt inzamelen voor de duik die u neemt in het koude water, maak dan een
actiepagina aan via onze website: Zet-een-actie-op

Meer informatie over de duik vindt u op: Nieuwjaarsduik in Ouddorp.

Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 12:00 uur bij één van de kramen. Uiterlijke
inschrijving is om 13.30 uur. Het inschrijfformulier is ook al te downloaden via de site
van de duik. De Nieuwjaarsduik is om 14.00 uur.
Deelname kost 3 euro en komt ten goede aan het KNRM-station Ouddorp, Stichting
Zeldzame Ziekten Fonds en de Ouddorpse Reddingsbrigade.
De eerste deelnemers krijgen een wintermuts en iedereen krijgt een polsbandje
waar je na de duik een kopje heerlijke warme erwtensoep voor kunt krijgen.

Playback je gek voor ZZF!
Mooie samenwerking met Sanofi Genzyme
Help het ZZF en doe mee! Download de gratis lipsync app en playback mee:
lipsync.nu

The Lipsync Challenge
We willen het wereldrecord van een videoclip van 24 uur halen. Download de gratis
app via Google Play of de AppStore.
Voor elk filmpje doneert Sanofi Genzyme €1,- aan het Zeldzame Ziekten Fonds tot
het wereldrecord is gehaald. Hoe meer filmpjes, hoe meer geld voor ZZF! Help ons
en doe mee: lipsync.nu

Scholen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij het ZZF. Er is een speciaal

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

Brief aan Bommel
Lieve Bommel, vandaag word je 5!
Ongelofelijk. Je bent al zo groot en toch ook nog zo klein. Maar, zo fragiel als
je was toen je net geboren was, zo stabiel ben je nu. Als ik het afgelopen jaar
in gedachten op een rij zet, ben je weer vooruit gegaan en we hebben 1 alles
bepalende doorbraak beleefd...
Het is zo leuk om te zien dat jouw wereld het afgelopen jaar weer groter is
geworden. Je zoekt nu uit jezelf contact met anderen. Je maakt geluid of raakt me
aan om zo contact te maken. Je geniet enorm van nadoen-spelletjes: in je handen
klappen, met je armen heen en weer zwaaien en... fluiten. Lig ik wakker te worden
op een zondagochtend, hoor ik uit jouw kamer ineens gefluit komen. Te grappig!
Er was laatst iemand die zei: "Hoe je over Bommel vertelde, dacht ik dat ze kon
praten." Helaas is dat (nog) niet zo, maar ik doe je naar mijn idee tekort als ik zeg
dat je niet kunt praten. Je doet het alleen op jouw non-verbale manier. En duidelijk
dat je bent! Laatst liep ik met jou door de woonkamer, toen ik langs je stoel kwam
dook jij er op af. Je ging helemaal naar je stoel toe hangen, zo van: 'zet mij hier maar
neer mam'. Knap dat je dat uitgevogeld hebt, het maakt het voor papa en mij weer
iets makkelijker om te snappen wat je bedoelt.
Lees hier de rest van de brief:
http://mantelmama.blogspot.nl/2017/10/vijfde-verjaardag-zorgintensieve-dochter.html

Mantelmama verzorgt voor het ZZF een blog. 4 x per jaar schrijft zij over haar
ervaringen met een kind met zorg.

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 het ZZF.

JOUW actie voor het goede doel
Organiseer een sponsorloop, ludiek evenement op school, of andere actie!
Het Zeldzame Ziekten Fonds wil graag meer familiedagen zoals het Wintercircus of
het Sinterklaasfeest organiseren en meer onderzoeken financieren. 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.
Maar het kan ook op een heel uitdagende manier: in januari rijden 2 vrienden de
Arctic Challenge-rally richting het hoge noorden en gaan met
sponsoringinkomsten het Zeldzame Ziekten Fonds steunen.

Sponsor deze helden via hun actiepagina:
http://www.zzf.nl/actionpage/arctic-challenge-2018/

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 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

