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toekomst. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven ons 
voor langere tijd omarmen.”

Pubquiz
Om haar doelen te behalen, heeft Metakids veel geld no-
dig. Op persoonlijke titel of vanuit uw bedrijf kunt u Meta-
kids steunen, bijvoorbeeld door een donatie of sponsoring, 
eventueel gekoppeld aan een actie of evenement. Van der 
Laan: “Zo hebben wij eerder een leuke pubquiz georgani-
seerd en geld ingezameld bij een bedrijf. Maar ook de jaar-
lijks Lentelunch, een stijlvol fondsenwervingenevenement 
in de Kromhouthallen aan het IJ. Bedrijven zijn daar graag 
bij door het imponerende uitzicht op het water, het eten van 
Ron Blauw en een optreden van Youp van ‘t Hek. Wij denken 
graag samen met u na over de mogelijkheden voor uw on-
derneming. ORAM heeft bijvoorbeeld een loterij gehouden 
om geld in te zamelen en er liepen twee medewerkers en vier 
leden mee met de Dam tot Damloop.”
“Alle zes hebben ze de finish gehaald”, vertelt Frijkje Bakker 
van ORAM. “En niet onbelangrijk, wij hebben een inzame-
lingsactie gehouden. Inclusief de ORAM-loterij werd door de 
ORAM’ers ruim zesduizend euro opgehaald voor Metakids. 
Daarmee behoorden we tot de top van inzamelaars voor de 
loop.” Collega Anouk de Morree wist in haar eentje zelfs  
1.500 op te halen. “Dit alles hebben wij gedaan vanuit per-
soonlijke betrokkenheid bij stofwisselingsziekten. We weten 
hierdoor persoonlijk dat het een grote impact heeft op vele 
kinderen en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken.” 

 WW W.METAKIDS.NL

“Onderzoek is het enige dat uitzicht biedt op 
een behandeling van deze levensbedreigen-
de ziekte”, vertelt Jantien van der Laan van 

Metakids. Er zijn in Nederland ruim 10.000 gezinnen met 
een of meer kinderen met een stofwisselingsziekte. Omdat 
voor een stofwisselingsziekte nog onvoldoende behande-
ling bestaat, wordt bijna de helft van alle kinderen met deze 
ziekte nooit ouder dan achttien jaar. Veel van de overige kin-
deren zijn levenslang zwaar lichamelijk en geestelijk gehan-
dicapt. “Toch is er bij de farmaceutische industrie en bij de 
Nederlandse overheid te weinig aandacht voor deze ernstige 
ziekte. Onderzoek brengt een behandeling voor kinderen 
met stofwisselingsziekte dichterbij.”
Kansloos bestaat niet. Deze drie woorden staan voor de 
enorme drive van stichting Metakids. Vol optimisme kijken 
zij naar de toekomst. Want er zijn goede voorbeelden van 
onderzoeken die tot succesvolle behandelmethodes hebben 
geleid. “Nu kunnen bijvoorbeeld maar liefst veertien behan-
delbare stofwisselingsziekten met de hielprik worden opge-
spoord. Voorheen waren dat er slechts drie. Toch worden er 
nog te veel zieke kinderen geboren die niet zijn te behande-
len. Dus blijven we ons inzetten voor hen, voor nu en voor de 

Medewerk ers  en leden van ORAM 
haalden b i j  de  laatste  Dam tot  Damloop 
veel  ge ld  op voor  Metak ids .  Deze 
s t icht ing brengt  s tofwisse l ingsz iekten 
onder  de aandacht  en wer f t  fondsen 
voor  het  noodzak el i j k e  onder zoek .
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