
Strijd tegen Mucoviscidose blijft actueel 

WILLEBROEK 
De Belgische vereniging voor 
Strijd tegen Mucoviscidose is 
gedoemd om te blijven strij-
den omdat deze ziekte actu-
eel blijft. Het woord strijd is 
hen niet onbekend, vorig jaar 
organiseerde men met Muco 
Hoopt o.a. een recordpoging 
het grootste munttapijt ter 
wereld leggen waarin men 
lukte met 200.001 muntjes. 
De homologatie van het re-
cord moet echter nog volgen 
om in het Guiness World 
Recordsboek te komen. Er 
was een rommelmarkt, een 
kinder- en familiedag en op-
tredens. Het bracht heel wat 
op in zoverre dat men een 
cheque kon overhandiger) 
ter waarde van 29.301 euro 
wat gebeurde in sporthal De 
Schalk tijdens de rust van de 
basketbalwedsthjd Kangoe-
roes Boom tegen Oudegem. 
De helft van de opbrengst 
gaat naar wetenschappelijk 
onderzoek i.v.m. Mucovisci-
dose en de andere helft. naar 
de Belgische Verenging voor 
strip tegen Mucoviscidose 
voor behoevende patienten. 
Einde van een gelukt jaar en 
Muco Hoopt 2013 kondigt zich 

goed aan want opnieuw werd 
een programma uitgewerkt 
dat er mag zijn. De werkgroep 
gaat op dezelfde wijze aan de 
slag als bij de eerste uitgave 
met ondersteuning van een 
peter en meter waarvoor Paul 
Van den Bosch de man die 

- van Sven Nijs de kannibaal 
van Baal maakte, Marc Her-
remans de triatIonatleet en 
Michelle Geudens zelf muco 
patiente en het gezicht van de 
vereniging, het project onder-
steunen. 

Muco Hoopt 2013 
Heel wat acties die lopen tot 
eind juni zullen in Vlaande-
ren ondernomen worden ten 
voordele van Muco Hoopt. 
Het evenement van het jaar 
gaat door op zaterdag 29 juni 
in en rond het Gerard Wals-
chapshuis en sporthal Blau-
venne in Londerzeel Sint-Jo-
zef. Starten doet men met de 
rommelmarkt om er nadien 
een familiedag van de maken 
met heel veel animatie voor 
klein en groot. Er zijn muzika-
le optredens van verschillen-
de groepen. Wie niet zoveel 
van muziek houdt kan te-
recht op de Tai Chi workshop 

en 's avonds is er een grote 
fuif. In de rand van de jaar-
activiteiten is er het project: 
Met Muco Hoopt naar Kaap 
De Goede Hoop. Een tocht 
tussen Belgie en Zuid-Afrika 
van ongeveer 30.000 km die 
door Hannelore en Simon 
wordt gereden met een zelf 
omgebouwde camper die 
26 jaar oud is, een avontuur 
voor mens en techniek. Het 
duo hoopt dat het hele pro-
jed wordt gesponsord zijn-
de i euro per kilometer. De 
opbrengst komt volledig ten 
goede aan Muco Hoopt. Om 
alles nog meer bekendheid 
te geven werd besloten een 
beschermcomite Muco Hoopt 
op te richten. Het is een groep 
van mensen die de organisa-
tie willen steunen en zich mee 
willen inzetten om van deze 
organisatie een groots project 
te ma ken. De doelstelling is en 
blijft, de levensbedreigende 
ziekte zoveel mogelijk halt toe 
roepen. De verenging is geluk-
kig dat Minister President Kris 
Peeters bereid is lid te worden 
van dit beschermcomite. ReM 
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