ZONDER STEM BEN JE SPRAKELOOS
Mijn naam is Hanno Bos (43) en ik raak mijn stem kwijt. Niet voor even… maar voor altijd.
Drie jaar geleden kreeg ik de diagnose ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose). Ik viel stil.
Gelukkig is er nu een behandeling die ervoor zorgt dat ik langer hoorbaar kan blijven.
Naast dat ik mijn stem langer kan gebruiken, kan ik ook langer zorgen voor mijn
zoontje Tygo. Deze behandeling kost geld, veel geld. En als ik één ding niet heb
is het tijd om te wachten tot deze behandeling wordt vergoed.

Jij kunt mij helpen. Geef mij een stem. Doneer!

Jouw donatie is cruciaal. Ga naar www.kansvoorhanno.nl

WAT DOE IK MET MIJN STEM?
Voorlezen, veel voorlezen. Ik wil herinnerd worden. Kinderen binden zich aan
ouders met spraak, al vanaf een jonge leeftijd. Mijn zoontje Tygo is 4 jaar.
Hem wil ik, samen met Rianne nog zoveel dingen vertellen en leren.
Mijn stem is cruciaal. Ik wil de mogelijkheid hebben mijn gezin lief te hebben
en te blijven communiceren. Zonder stem ben je sprakeloos.

HOE ZET IK MIJN STEM IN?
Ik zet me als lid van de patientenadviesraad in voor alle patiënten in
Nederland met de diagnose ALS. Ik geef lezingen en voorlichting hoe je als
gezin en als persoon met deze ziekte om kunt gaan.
Mijn stem is cruciaal. Ik wil de mogelijkheid houden anderen te helpen
en te blijven communiceren. Zonder stem ben je sprakeloos.

WAT VRAAG IK MET MIJN STEM?
Hulp. Jouw donatie helpt mijn behandeling te betalen welke nog niet
wordt vergoed door zorgverzekeraars.

Jouw donatie is cruciaal.

Ga naar www.kansvoorhanno.nl
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