ALS je Kess (4), Juul (3) en Soof (1) meer tijd met hun vader kunt
geven…
Vincent Beukers is 34 jaar en lijdt aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Vincent is de
echtgenoot van Sabine (29) en vader van Kess (4), Juul (3) en Soof (1). De inwoner van Alkmaar
heeft normaal gesproken nog 3 tot 5 jaar te leven.
Er is echter hoop voor het jonge gezin; tests met Penicilline G en Hydrocortison, die al decennia lang
worden gebruikt tegen Neurosyphilis, laten zien dat deze middelen de voortgang van ALS fors
vertraagd. Gebruikers zien zelfs een verbetering optreden in hun fysieke gesteldheid. Vincent is hier
sinds kort ook mee gestart; hij merkte dat zijn spierkracht weer toenam en dat zijn spraak- en
slikvermogen verbeterden.
Deze behandeling wordt, hoe veelbelovend ook, nog niet uitgevoerd in Nederland. Hij wordt ook
niet vergoed door de zorgverzekering. De medicijnen, die al sinds de jaren ’80 veelvuldig worden
toegepast en waarvan de bijwerkingen dus al lang bekend zijn, moeten officieel eerst getest worden.
Tegen de tijd dat zo’n testfase is afgerond, hebben Kess, Juul en Soof geen vader meer.
Wij, de stichting Right to Try for Vincent, vinden dat Vincent het recht heeft om deze medicijnen te
proberen. Wij vinden dat hij het recht heeft op een (goede) kans om herinneringen op te bouwen
met zijn gezin, om zijn kinderen te zien opgroeien en er voor hen te zijn als vader en echtgenoot.
Daarom zijn wij een crowdfundingsactie gestart. De opbrengst wordt in zijn geheel gebruikt om de
levensverlengende medicijnen te bekostigen. Binnen enkele weken was er voldoende opgehaald
voor een eerste kuur – de eerste van velen die nodig zijn om ALS langdurig af te remmen. Vincent is
inmiddels ‘off label’ begonnen met de behandelingen en tot dusver met zeer goed resultaat.
Er is € 100.000,- nodig. U begrijpt dat het gezin dat geld niet heeft. Daarom vragen we u als bedrijf
om mee te doen aan de actie. 100 bedrijven 100 euro. U kunt via https://righttotryforvincent.nl een
donatie doen. Elk bedrag is welkom. Want elke euro draagt er direct aan bij dat drie kleine kinderen
meer tijd hebben met hun vader.
U krijgt er ook wat voor terug. Wij, de stichting, maar vooral Vincent, Sabine, Kess, Juul en Soof, zijn
dankbaar voor elke donatie. En dat laten we ook graag zien. Elk bedrijf dat doneert, wordt vermeld in
onze social media newsfeed, die wekelijks ruim 400.000 mensen bereikt. Ook plaatsen we uw
bedrijfslogo op de speciale 100x100 actiepagina op de website van Right To Try For Vincent. Uw logo
verwijst direct door naar uw website.
We vragen u als ondernemer om op te staan voor Vincent, om hem en zijn gezin meer tijd met elkaar
te geven. Voor vragen of mee doen kunt u contact met ons opnemen via
info@righttotryforvincent.nl

