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Grootste tikkertjesrace van Nederland van start! 
Sponsorloop afgelast? Balen, maar Metakids heeft iets anders leuks in petto! Met de 
nieuwe actie Tikkie, jij rent ‘m daagt de stichting heel Nederland uit om in september te hardlopen 
voor onderzoek naar metabole ziekten, één van de grootste en toch onbekende doodsoorzaken 
onder kinderen. Zonder verzamelpunt of afgesproken dag, want deze tikkertjesrace loop je waar en 
wanneer je wilt. En vooruit: wandelen, fietsen en traplopen mag ook.  

 
Tikkie, jij rent ‘m 
De grootste tikkertjesrace van Nederland, die organiseer je niet zomaar. Om je veilig, op afstand en 
toch samen te laten hardlopen heeft Metakids de actie volledig online opgezet. Je doneert en krijgt 
online je startbewijs, deelt je startbewijs op social media en tikt daarbij 3 vrienden aan om ook te 
lopen.  
 
Rick Brandsteder, ambassadeur van Metakids, schreef zich meteen in: 
"Natuurlijk doe ik mee! Zo'n mooi gebaar, daar hoefde ik niet eens over na te denken. En ik hoop met 
mij nog vele anderen. Met deze actie geven we kinderen met metabole ziekte een kans én brengen 
we heel Nederland in beweging." 
 

 

Foto door: SPARK 

Metabole ziekten slopen kinderlevens 
Metabole ziekten één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel kinderen 
halen hun eerste verjaardag niet eens. Meer dan 10.000 gezinnen hebben één of meerdere kinderen 
met een metabole ziekte. De impact van metabole ziekten is dan ook enorm.  

Wij geloven in een wereld waarin alle metabole ziekten behandelbaar zijn en geen kind hier meer 
aan hoeft te overlijden. De oplossing ligt in onderzoek. Daarom zamelen we geld in. Zodat artsen 
behandelingen kunnen vinden voor deze kinderen. 

Startbewijzen zijn te koop via www.tikkiejijrentm.nl 

 
------------------------------------------------------------------------ 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Salden (06-
50869725) en/of Georgette Bicker (06-15090032). 

 


