
Wekelijks worden één à twee 
kinderen geboren met een 

energiestofwisselingsziekte. 50% overlijdt 
voor hun 10e verjaardag, 70% wordt niet 

volwassen.

Join4Energy wil zich hier niet bij neerleggen. 
Patiënten verdienen een normaal leven vol 

energie!

Contact

info@join4energy.nl
www.join4energy.nl

Wij strijden samen tegen 
energiestofwisselingsziekten

Wat doen wij?
Join4Energy organiseert evenementen die veelal 
sportief van aard zijn. De deelnemers brengen 
geld in via acties en sponsoring in eigen kring. 
Dit bedrag wordt voor de volle 100% gebruikt 
voor:
• onderzoek naar een medicijn dat de ziekte 

stopt, stabiliseert of mogelijk genezing 
brengt.

• behandelmethoden die de kwaliteit van het 
leven van patiënten kunnen verbeteren.

Wat kunt u doen?
Natuurlijk kunt u ook een bijdrage leveren. Hoe? 
Geef u op als:
• deelnemer aan één van onze evenementen.
• donateur om Join4Energy of individuele 

deelnemers te steunen.
• sponsor met uw bedrijf of organisatie.
• vrijwilliger bij de Join4Energy of een 

evenement.
• organisator van eigen acties.



Wij zijn Join4Energy 

Wij geven al onze energie om kinderen en volwassenen 
met een energiestofwisselingsziekte een toekomst te 
geven. Een toekomst, die ze zonder werkend medicijn 
niet hebben. En dat is voor ons onacceptabel! Om 
onderzoek naar een medicijn te kunnen uitvoeren 
zamelen we geld in en brengen we de ziekte onder de 
aandacht. Dat doen we samen, met z’n allen. We heten 
niet voor niets Join4Energy.

Energiestofwisselingsziekte  
 
Nog nooit van gehoord? Dat is niet zo vreemd. Deze 
ziekte komt weinig voor en krijgt dan ook nauwelijks 
aandacht. Eenvoudig gezegd hebben patiënten die 
hier aan lijden een defecte batterij. Deze laadt heel 
langzaam op, raakt maar halfvol en loopt snel weer 
leeg. Het gevolg? Geen energie, extreme vermoeidheid, 
spierzwaktes. Het lichaam raakt beschadigd door 
afvalstoffen, hersenen en de hartspier worden aangetast.

Onderzoek 
 
De sleutel om te komen tot een medicijn om 
energiestofwisselingsziekten te stoppen ligt in 
Nederland. Bevlogen onderzoekers zonder commerciële 
belangen boeken hoopvolle resultaten waar wereldwijd 
naar uitgekeken wordt. Het ontwikkelen van dit medicijn 
is een complexe en tijdrovende zaak. En het kost geld, 
heel veel geld. Geld dat grotendeels via particuliere 
financiering bijeen moet worden gebracht.


