
Ann loopt marathon in Wenen voor ALS-Liga
Ann Van Den Berghe van kle-
ding- en parfumeriezaak
Sundayrose in de Kerkstraat
bereidt zich in het kader van
de Warmste Week voor om
de marathon van Wenen te
lopen in april. De opbrengst
van haar actie wil ze schen-
ken aan de ALS-liga om man-
telzorgers een hart onder de
riem te steken. 

Ann Van Den Berghe bereidt
zich voor om in april van vol-
gend jaar mee te lopen in de
marathon van Wenen. Met
haar actie wil ze de ALS-liga
steunen en mantelzorgers
een hart onder de riem ste-
ken. 
«Drie jaar geleden werd bij
mijn man Hein een variant
van de spierziekte ALS vast-
gesteld. Op vakantie bleek hij
ineens niet meer te kunnen

fietsen of lopen. Tot op van-
daag hebben de dokters nog
steeds niet kunnen vaststel-
len om welke variant het juist
gaat. Daardoor kunnen we
geen aanspraak maken op fi-
nanciële steun om bijvoor-
beeld onze woning aan te
passen of een rolstoel aan te
kopen. Ik begrijp niet dat er
eerst een ‘stempel’ nodig is
om steun te kunnen krijgen,
terwijl het duidelijk zicht-
baar is dat hij nood heeft aan
hulp», zegt Ann.

Voorbereiden

Toch bleef ze niet bij de pak-
ken zitten. Sinds enkele
maanden bereidt de Lokerse
zich voor om de marathon
van Wenen te lopen. «Mijn
man heeft in het verleden zelf
marathons gelopen. Het is
zijn wens om met mij mee te

reizen om nog eens een ma-
rathon te kunnen ervaren,
maar dan als toeschouwer.
Om die droom waar te ma-
ken, ga ik nu wekelijks voor
dag en dauw lopen met de
steun van mijn personal
coach Jan Geerts. 

Marathon van New York

Als alles vlot verloopt zal ik na
Wenen ook nog de marathon
van New York en Sint-Peters-
burg lopen.» Wie Ann Van
Den Berghe wil steunen kan
een bedrag storten op de re-
kening BE28 3850 6807 0320
van de ALS-Liga met vermel-
ding ‘Sundayrose-marathon-
Wenen-2018’. Voor meer in-
formatie kan je surfen naar
de Facebookpagina ‘Sunday-
rose loopt’ of mailen naar
sunday-rose@skynet.be. 
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LOKEREN

Ann Van Den Berghe verkoopt in haar winkel Sundayrose in 
de Kerkstraat ook leeuwtjes ten voordele van de ALS-Liga. 
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