
Danique racet voor onderzoek naar 
ALS

Danique Aelaerts waar ze zich het meest thuis voelt: op het racecircuit. - Foto Gielkens

Ze is 25 jaar en gepassioneerd door de geur van rubber, asfalt en het gebrul van  
motoren. Danique Aelaerts is nu al dé racebabe van Sint-Truiden, maar eentje met 
het hart op de juiste plaats. Zo rijdt ze binnenkort de 24 Uren van Zolder ten voordele 
van onderzoek naar ALS.

“Mijn heel leven draait rond auto’s en autosport”, zegt Danique. “In 2009 begon ik met  

driften, maar ook daarvoor deed ik al aan tuning. Ondertussen evolueerde ik naar de  

rallysport dankzij Andy Jaenen van Skylimit events. Hij reed met een Nissan Skyline r34 en 

ik was verzot op die auto. Ik nam contact met hem op en niet lang erna nodigde hij me uit 

om eens met de wagen te rijden en ik was meteen verkocht. Ondertussen reed ik  

verschillende wedstrijden zoals de 24 Uren van Zolder.”

Toch draait bij Danique niet alles rond snelle en blinkende auto’s. “Ik verloor mijn  

grootmoeder en mijn tante aan Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Het is een  

verschrikkelijke ziekte die de patiënt langzaam verlamd, totdat deze uiteindelijk overlijdt. 

Jaarlijks sterven er zo’n 200 patiënten aan en wordt er bij minstens evenveel mensen de 

ziekte vastgesteld”, weet Danique.

Daarom draagt ze graag haar steentje bij. “Ik wil geld bij elkaar sprokkelen voor het  

onderzoek naar deze ziekte. Dat doe ik door sponsors te zoeken, voor mijn rit tijdens de 24 

Uren van Zolder. Iedereen die dat wil, kan vanaf 100 euro sponseren. De naam van de 

sponsor komt dan op de wagen te staan. Daarnaast krijgt de sponsor ook één  

toegangskaart voor de 24 Uren van Zolder. Mijn doel is om uiteindelijk 6.000 euro in te  

zamelen.”

Wie Danique wil sponseren kan daarvoor terecht op  

www.facebook.com/DaniqueAelaerts.RaceDriftAngel. (TDST)


