
 

Op 23 september organiseren wij inmiddels al voor het 3e jaar Enjoy the Ride voor Stichting 
ALS. Wij kiezen voor deze stichting, omdat eigenaresse Anneke Kruis de gevolgen van de 
ziekte ALS van heel dichtbij heeft ervaren.  

Anneke Kruis (eigenaresse van Familiemanege de Treekhoeve) vertelt: “Mijn vader overleed 
op 76-jarige leeftijd aan deze verschrikkelijke ziekte waar nog steeds niets tegen te doen is. In 
2 jaar tijd zag ik mijn sterke en ondernemende vader (wij hadden thuis ook een manege) al 
zijn kracht en energie kwijtraken. Wat begon met klachten over pijnlijke spieren en 
verstoorde motoriek, ging in een razend tempo achteruit. Lichamelijk gezien, want geestelijk 
bleef mijn vader goed bij. Uiteindelijk werd de diagnose ALS gesteld en stortte onze wereld in. 
Een lijdensweg die je niemand gunt. Dat moet veranderen en daarom hoop ik dat iedereen 
enthousiast gehoor geeft aan deze sponsorrit en dat we een mooi bedrag kunnen ophalen 
voor de stichting.”  

 

Het goede doel: Stichting ALS! 
 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren 
aansturen. Deze zenuw-/spier - aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de 
spieren. Dit komt doordat  zenuwcellen afsterven kunnen de hersenen geen signalen meer 
geven aan de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang 
brengen. Langzamerhand worden alle spieren aangetast behalve de hartspier. De 
gemiddelde levensverwachting van iemand met ALS is 3-5 jaar. De exacte oorzaak van de 
ziekte ALS is nog niet bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen 
of genezen. Door geld in te zamelen voor Stichting ALS hopen wij ALS onder de aandacht te 
brengen en een bijdrage te leveren aan meer onderzoek om een medicijn te zoeken voor 
deze hele ernstige ziekte. Help jij ons mee? 
 

Wij doen dan ook graag een beroep op onze deelnemers om zo creatief mogelijk te zijn en 
naast deelname aan de rit zelf nog zoveel mogelijk sponsorgeld in te zamelen! Onder degene 
met het meeste sponsorgeld verloten wij een mooie prijs! 

Uniek aan deze rit is dat je ook kunt deelnemen op een manegepaard of pony (onder 
begeleiding en beperkte plaatsen), dus ook als je zelf geen eigen paard hebt is het mogelijk 
te genieten van deze mooie rit, in een prachtige omgeving en ook de culinaire verzorging 
maakt deze dag onvergetelijk! 


