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IK
STEUN
EEN
GOED
DOEL!
U OOK?
VEEL BEKENDE
NEDERLANDERS
STEUNEN MET HUN
BEKENDHEID EEN
GOED DOEL. HET ZIJN
DE AMBASSADEURS!
WAAROM DOEN
ZE DAT? WAAROM
VOELEN ZE ZICH
VERBONDEN MET
EEN BEPAALD GOED
DOEL? DRIE BN’ERS
DELEN OPENHARTIG
HUN PERSOONLIJKE
MOTIEVEN.
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JA! IK STEUN EEN GOED DOEL! U OOK?

DIEUWERTJE BLOK
& METAKIDS

‘ JIJ BENT ZÉLF DE
SAMENLEVING!’
Dieuwertje Blok (1957)
is televisie- en radiopresentator, actrice,
verteller en voice-over.
Ze presenteerde voor de
publieke en commerciële
omroep talloze talkshows,
kunst- en informatieve
programma’s (onder
andere Ontbijt TV, Dolce
Vita, NTR Podium).
Al jarenlang is zij het
gezicht van het Sinterklaasjournaal. Ze is ook
ambassadeur van de
Hartstichting.
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‘H

et dorp waar ik opgroeide telde drie lagere
scholen: een gereformeerde, een hervormde
en een katholieke. Maar mijn
zusjes en ik gingen naar de openbare, verderop in de polder. Niet
apart maar samen stond op het
affiche voor ons raam. Hét motto
van het openbaar onderwijs en
reden van onze schoolkeuze.
Mijn moeder was betrokken bij
de vereniging voor openbaar
onderwijs, het bejaardenwerk,
organiseerde schrijfavonden voor
Amnesty International en had
thuis een winkel voor Unicef.
Collecteren, flyeren, het ophangen
van affiches: als kinderen deden
we met alles mee. Mijn vader was
jarenlang raadslid en wethouder
voor de PvdA. Thuis ging het over
de wereld buiten. Jij bent zélf de
samenleving, hielden mijn ouders
ons voor.
Zo ontstond mijn betrokkenheid
bij goede doelen. Omdat Metakids zo dicht bij mij ligt, ben ik
hun ambassadeur. Mijn vriendin
Debby Petter was medeoprichter
en jarenlang voorzitter van de
stichting Metakids. Mijn zusje
kreeg een zoontje met een metabole ziekte, zodat ik er al veel van
wist. Bij patiënten met een metabole ziekte raakt de stofwisseling
verstoord, met als gevolg dat zij
zichzelf vergiftigen, chronisch ziek
worden en uiteindelijk overlijden.
Dankzij de hielprik is bij mijn
neef de ziekte ontdekt. Dat was
een groot geluk. Dankzij een uitgekiend, extreem dieet kon hij
wel opgroeien en is hij inmiddels
een volwassen man. Er bestaan
tientallen verschillende soorten
metabole ziektes, maar we kunnen ze niet allemaal tijdig ontdekken. Laat staan behandelen. Weet
je dat nu nog om de dag een kind
aan een metabole ziekte overlijdt?
Toegewijde, gepassioneerde artsen en onderzoekers verwachten
dat in 2045 bijna alle metabole
ziektes behandelbaar zijn.
Campagne voeren, bekendheid
geven aan metabole ziektes, uitleg over de gevolgen en mogelijke
genezing. Mensen overhalen om
geld te doneren. Als het even kan,
doe ik daaraan mee. Spreek voorlichtingsfilmpjes in en presenteer
bijeenkomsten voor donateurs. Er
is nog een hoop te veroveren, daar
houd ik van!’
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