
De leden van Muco Hoopt bij de overhandiging van de cheque tijdens de 
basketbalwedstrijd van Kangoeroes Boom. FOTO MARC AERTS 
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Willebroek, Londerzeel 
Muco Hoopt gaat door 
° * 

Organisatie schenkt geld aan onderzoek en kondigt nieuwe activiteiten aan 

De  organisatie Muco 
Hoopt heeft de 
opbrengst van 
haar wereldrecord 

`muntstukkentapijt' 
overhandigd in de strijd tegen 
mucoviscidose. Ook dit jaar 
staan er acties gepland. 

•  De eerste editie van Muco Hoopt 
ten voordele van de Belgische Ver-
eniging voor Strijd tegen Mucovis-
cidose was eenwereldrecordpoging 
muntstukkentapijt leggen. "Het aan-
tal muntstukken voor het wereldre-
cord, dat het vorige verpulverde, be-
droeg 200.001. Mede dankzij deze 
actie konden we 29.301 euro inza-
melen", vertelt orgaiiisator Luc Van 
der Stocken. Hij overhandigde zater-
dagavond de cheque tijdens de rust 
van de basketbalwedstrijd Kangoe-
roes Boom-Oudenaarde in de Wil-
lebroekse sporthal. Het record moet 
nog gehomologeerd worden, daar-
voor staat Muco Hoopt in contact 
met Guiness World Records. 

"Het geld dat we hebben binnen-
gehaald, gaat voor de helft naar we-
tenschappelijk onderzoek over mu-
coviscidose (de meest voorkomende 
ievensbedreigende erfelijke ziekte in 

Belgie, red.) en de andere helft naar 
de Belgische Vereniging voor Strijd 
tegen Mucoviscidose voor behoe-
vende patienten", legt Van der Stoc-
ken uit. Dit weekend is ook de nieu- 

we actie 'Met Muco Hoopt naar Kaap 
de Goede Hoop' voorgesteld. Muco- ' 
patiente Hannelore wil samen met 
haarvriend Simon een tocht maken 
van Belgie naar Zuid-Afrika, meer 
bepaald naar Kaap de Goede Hoop. 

"De rit gaat met een 26 jaar oude 
camper, die ze volledig zelf hebben 
omgebouwd. Het is een avontuur, 
een enorme uitdaging. Gewaagd, 
maar ze doen het voor het goede 
doel: Muco Hoopt", zegt Van der 
Stocken. 

Vanaf 1 maart worden nieuwe 
evenementen door Muco Hoopt 
opgestart. Deze actie wordt ge-
steund door Paul Van den Bosch, de 
man achter Sven Nys, voormalige 
triatleet Marc Herremans en Michel-
le Geudens, die haar zus aan de ziek-
te zag sterven en zelf een geslaagde 
longtransplantatie onderging. De 
actie wordt op 29 juni in Londer-
zeel Sint-Jozef in en rond het Gerard 
Walschapshuis en de sporthal Blau-
venne met een heleboel activiteiten 
afgesloten. JAN BOEY 
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