
GEEF JIJ OOK AL JOUW ENERGIE?
LOOP MET ONS NAAR DE TOP VAN DE REUS VAN DE PROVENCE, DE MONT 

VENTOUX EN STEUN ONS IN DE STRIJD TEGEN ENERGIESTOFWISSELINGSZIEKTEN.

Stop Energiestofwisselingsziekten!
Zonder medicijn overlijdt 50% van de kinderen met deze ziekte 
voor hun 10e verjaardag. 70% van hen zal nooit volwassen worden. 
Steun ons in de strijd tegen deze ziekte en schrijf je nu in op: 

www.Join4Energy.nl
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We gaan er voor! Na twee annuleringen organiseert Join4Energy op 11 juni 2022 voor het 13e jaar de Challenge 
Mont Ventoux. Vol vertrouwen gaan we er vanuit dat dit prachtige evenement komend jaar dan écht weer 
door mag gaan. Wandelend, hardlopend, per fiets, mountainbike of step; een greep uit de mogelijkheden om 
de Mont Ventoux te beklimmen. Dit met als doel om geld in te zamelen om onderzoek naar een medicijn tegen 
energiestofwisselingsziekten bij kinderen te financieren. Lever jij die topprestatie en draag je daarmee bij aan 
een toekomst voor ‘onze’ kinderen?

Challenge Mont Ventoux

Op woensdag 8 juni vertrek je richting het prachtige Bédoin in Frankrijk. Vanaf donderdag hebben we met 
zijn allen één doel; de top van de Mont Ventoux halen op zaterdag! Om die kans te vergroten krijg je op 
donderdag en vrijdag een stevig diner voorgeschoteld in de tent waar we met zijn allen eten. Daarnaast 
bereidt BikeChallenge je op vrijdag voor op de Challenge tijdens een gezamenlijke trainingsrit. Zaterdag vroeg 
op, want om 6 uur vertrekken de wandelaars, hardlopers en MTB-ers op weg naar de top. Om 7 uur volgen de 
wielrenners. Op naar die top, om na twee, drie, vier of vijf uur al je energie te hebben gegeven, moe, voldaan, 
trots en gewaardeerd op de finish te worden binnengehaald door dankbare ouders, enthousiaste kinderen 
en vermoeide mede deelnemers. Je hebt een topprestatie geleverd. Je hebt één van de zwaarste bergen van 
Europa bedwongen.

Stichting Join4Energy

Het doel van stichting Join4Energy is het generen van geld om het onderzoek naar een medicijn tegen 
energiestofwisselingsziekte te financieren en de kwaliteit van leven van de kinderen te verbeteren. Aandacht 
voor deze zeldzame maar levensbedreigende ziekte is voor ons erg belangrijk.

Energiestofwisselingsziekte

Iedere week worden 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is halfvol, loopt 
snel leeg én laadt niet op. Bij veel kinderen zijn ook organen aangetast die veel energie verbruiken zoals de 
hersenen, het hart en de lever. Door een ernstige ontwikkelingsachterstand, epilepsie en hart- en leverfalen 
overlijden veel van deze kinderen voor hun 10e verjaardag. Er is nog geen medicijn voor deze ernstige ziekten. 
Hierdoor wordt 70% van deze kinderen niet ouder dan 18 jaar.

Meld je nu aan!

Wil jij deze sportieve uitdaging met jezelf, familie, vrienden of collega’s aangaan? Of wil jij je inzetten voor dat 
medicijn? Meld je aan via www.Join4Energy.nl. Wil je meer informatie of wil je op een andere manier helpen? 
Mail dan naar info@Join4Energy.nl

Alle kinderen, maar zeker ook hun ouders, broertjes en zusjes zullen je dankbaar zijn. 


