
Steun onS en daarmee JoIn 4 enerGY!
Maak uw donatie over op rekeningnummer 

1606.28.385 t.n.v. Challenge Mont Ventoux 2012.

meer weten?
Wil je meer weten over onze actie? Of heb je ideeën 

over hoe we samen nog meer geld bij elkaar kunnen 

brengen voor de stichting? Bel of mail dan naar 

Wilfred van Erp: montventoux@expertvanerp.nl /

06-20743743

 31 MEI t/M 3 JUNI

2012

Ben Kremer

Jordi KremerPeter Pollemans 

Tom Konter

Voor ouders van kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte en iedereen 
daaromheen is het nu nog machteloos toekijken 
omdat er geen medicijn of behandeling is. Deze 
ziekten zijn progressief waardoor de gezondheid 

alleen maar verslechtert en kinderen vaak op jonge leeftijd overlijden. Vanuit 
de farmaceutische industrie is er weinig belangstelling voor (financiële) 
ondersteuning van het onderzoek. Voor ons als ouders is de gedachte dat er voor onze 
kinderen geen medicijn zal komen, ondraaglijk en onacceptabel. Daarom hebben wij besloten 
om onze krachten te bundelen en de Stichting Join4Energy op te richten. We hopen door het 
organiseren van deze Challenge heel veel geld op te halen voor Prof. Smeitink en zijn team 
zodat het onderzoek naar en de ontwikkeling van een medicijn versneld kan worden!

€

Ik sponsor:        met een bijdrage van: 

          

(bedrijfs)naam:

adres:      woonplaats:

e-mailadres:    telefoonnummer:

      ik wil graag een factuur (alleen voor bedrijven)

      bij deze machtig ik Join4Energy om eenmalig bovenstaand bedrag van mijn 
      rekening af te schrijven:

rekeningnummer                 naam rekeninghouder

datum:                  handtekening

Stuur deze, volledig ingevulde, kaart naar Stichting Join4Energy, 

Atalantalaan 11, 7534 HK Enschede. 

Online steunen kan via onze site.  

www.join4energy.nl/challenge-2012/deelnemers

Rob Harmeling - Joop Verstraten - Jan Mulder - Erwin Nijboer

Ga jij met ons de uitdaging aan? 

Ieder kind heeft recht op energie!

www.join4energy.nl

Stichting Join4Energy • Atalantalaan 11 - 7534 HK Enschede • Rabo 15.28.86.141
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Steun onS en daarmee 
JoIn 4 enerGY!

team expert gaat de strijd aan 
met de mont Ventoux. 

doet u mee?

www.join4energy.nl

31 meI t/m 3 JunI

2012



oVer de StIchtInG 
JoIn 4 enerGY
Stichting Join 4 Energy maakt 

onderdeel uit van Energy4All, 

een stichting die zich inzet voor 

kinderen met een stofwisse-

lingsziekte. Van deze kinderen 

is bekend dat zij maar over heel 

weinig energie beschikken om 

deel te kunnen nemen aan het 

dagelijkse leven. Zij leven met 

lichamelijke en/of geestelijke be-

perkingen. Circa 70% van hen zal 

nooit volwassen worden en 50% 

overlijdt voor hun 10e verjaardag. 

Energy4All kent een anti-strijk-

stok-beleid; alle donaties komen 

dus voor 100% ten goede aan de 

stichting. www.join4energy.nl 

oVer de mont Ventoux
De Mont Ventoux wordt ook wel 

de ‘kale berg’ genoemd. Het is 

een berg die tot de verbeelding 

spreekt van menig wielrenner. 

We beklimmen de berg vanuit 

Bédoin, een pittoresk dorp aan 

de voet van de berg. De laatste 

kilometers zijn een ervaring op 

zich. In een kaal maanlandschap 

klimmen we naar de top van de 

berg. Als we die bereikt hebben, 

zijn we 21 km, 100 bochten en 

1622 hoogtemeters verder!

oVer team expert
Team Expert bestaat uit Wilfred 

en Jacky van Erp, Leo Versant-

voort, Daisy Sleutjes, Mark van 

den Braak en Richard en Fieke 

Langens. Het team maakt zich 

hard voor alle kinderen met een 

stofwisselingsziekte maar rijdt 

speciaal voor Bente van Erp, 

dochter van Wilfred en Hedwig 

van Erp. Bente is 13 jaar en is één 

van de kinderen in Nederland 

met een energiestofwisselings-

ziekte. Het team gaat op zater-

dag 2 juni de strijd aan met de 

Mont Ventoux. Al het geld dat 

wij hiermee ophalen gaat recht-

streeks naar de stichting Join 4 

Energy. 

21 km, 100 bochten, 1622 hooGtemeterS 
en een StIJGInGSpercentaGe tot wel 11%

Team Expert gaat de strijd aan met de Mont Ventoux. Waarom? 

Omdat wij er de energie voor hebben. Energie die bij kinderen met 

een energiestofwisselingsziekte helaas zelfs voor de dagelijkse dingen 

ontbreekt. Stichting Join 4 Energy zet zich in voor deze kinderen en 

zamelt geld in voor onderzoek naar een medicijn tegen deze ziekte. 

En wij zetten ons in voor deze stichting door op zaterdag 2 juni 

de strijd aan te gaan met de beruchte Mont Ventoux!

Steun ons en daarmee de Stichting Join 4 Energy. 
Maak uw donatie over op rekeningnummer 
1606.28.385 t.n.v. Challenge Mont Ventoux 2012


