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Viking zijn betekent onverschrokken, sterk, weerbaar zijn èn denken om de
medebroeders en –zusters. Samen de hindernissen en obstakels overwinnen.
Samen voorop in de strijd.
In het geval van de Stichting Vikings voor Spieren strijden de Vikingen tegen
spierziektes. Kinderen die lijden aan één van de bijna 600 spierziektes die
bekend zijn hebben hulp nodig in hun strijd om de obstakels in hun leven te
overwinnen. De Stichting Vikings voor Spieren helpt hen hierbij.
Begin 2017 opgericht en voortgekomen uit de acties van een groep obstakel
runners die in 2016 een jaar lang acties hebben gehouden voor Justin. Toen
6 jaar oud werd hij de spil van onze acties. Wij liepen 4 keer mee met de
Strong Viking runs. En daarnaast hebben we tientallen acties georganiseerd
met sponsors en met de vele donateurs. Samen met Justin en zijn gezin
meedoen aan de Familyrun was het hoogte punt van het jaar. Daar werd ook
Justin een echte Viking, hij rende mee en overwon de obstakels!
Nu 7 jaar oud doen zijn beenspieren het weer wat minder al houd hij zich
kranig. Een leuke dag uit, hulp bij zijn behandelingen en bij de noodzakelijke
hulpmiddelen. Dat is waar wij hem en andere lotgenoten mee willen en
kunnen helpen.
Dat is waar wij voor staan!

Zo begint het beleidsplan van de stichting. In 2017 hebben we daar invulling
aan gegeven door:
•
•
•
•
•

de stichting in leven te roepen
ook Noud te gaan ondersteunen
met Justin en gezin een leuke dag te beleven in Taman Indonesia
met Justin en Noud en nog bijna 50 Vikingen voor de 2e keer mee te
doen aan de Strong Viking Family Run
Noud een loopfiets te geven

•
•
•
•

de ANBI status te verwerven
het beleidsplan gemaakt
een mooie cheque van de St Clemensschool mogen ontvangen
veel werk achter de schermen gedaan
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Al met al een jaar dat na het turbulente en met vele acties gelardeerde 2016
wellicht wat rustig overkomt, maar waarin de statuur en de richting
duidelijker en steviger voet aan de grond heeft gekregen.
Met Justin en Noud gaat het naar omstandigheden redelijk tot goed. Hen
blijvend ondersteunen is wat we ook in 2018 willen doen!
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