PERSBERICHT
Stichting Metakids ontvangt 25.000 euro van VriendenLoterij in Dance Dance Dance
Amsterdam, 15 oktober 2019 – Metakids heeft 25.000 euro ontvangen van
de VriendenLoterij, in het televisieprogramma ‘Dance Dance Dance’ van SBS6. Susan
Visser en Thomas Cammaert streden mee in het dansprogramma voor een
zelfgekozen goed doel. Afgelopen zaterdag moesten zij de show verlaten, maar met
hun deelname verdienden zij wel 25.000 euro voor Stichting Metakids.
Nicolette Salden van Stichting Metakids: “Met 25.000 euro van de VriendenLoterij kan er drie
maanden extra onderzoek en ontwikkeling van gentherapie worden gedaan om blindheid te
voorkomen bij jonge kinderen met de metabole ziekte gyraatatrofie. Dit kunnen we niet
zonder jullie inzet.”
Actrice Susan Visser en acteur Thomas Cammaert vertellen: “We zijn heel blij dat we dit
hebben kunnen doen voor Metakids.”
Stichting Metakids en de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt Stichting Metakids dankzij haar deelnemers. In 2018 heeft de
organisatie 2,1 miljoen euro ontvangen om onderzoek te doen naar metabole ziekten om
deze behandelbaar te maken.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nicolette Salden van Stichting Metakids
T: 020 612 22 61
E: n.salden@metakids.nl
Afdeling Communicatie SBS6
Floor Handjes
T: 020 800 75 55
E: floor.handjes@talpanetwork.com
Beeldmateriaal:
Helemaal onderaan dit bericht vindt u een link naar een foto van de uitreiking. Dit
beeldmateriaal is rechtenvrij voor publicitaire doeleinden te gebruiken. Fotocredits: Tom
Cornelissen
Fotobijschrift:
Stichting Metakids ontvangt 25.000 euro van de VriendenLoterij, dankzij de deelname van
Susan Visser en Thomas Cammaert aan het programma Dance Dance Dance.

Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met
onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij
voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.
Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te
leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en
welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.

Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers
maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan
honderdduizend prijzen en hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed
doel mee te spelen. Inmiddels spelen ruim 540.000 deelnemers mee voor 47 goede
doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is
ruim 907 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals KWF
Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Hartstichting, Nationaal Fonds
Kinderhulp en Nationaal Ouderenfonds ontvangen jaarlijks een bijdrage.
De VriendenLoterij is met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij
onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Het format van de
Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen.
Over de afgelopen vijf jaar zijn de Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in
deze landen de derde grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.
www.vriendenloterij.nl

