
 

 

SPECIAAL GOLF-EVENEMENT VOOR FINN EN ZIJN LOTGENOTEN! 

 

 
 

De 12 jarige Finn Westerink uit Reusel lijdt aan een zeer zeldzame en levensbedreigende 

stofwisselingsziekte, waarvoor nog steeds geen adequaat medicijn beschikbaar is. 

Finn moet er alles aan doen om zijn stofwisseling op peil te houden, heeft daarom naast 

gewoon eten ook elke nacht sondevoeding om de broodnodige energie aan zijn lichaam te 

geven. Als hij moeilijke momenten heeft is ook zijn hondje Lilo zijn troost en toeverlaat.  

Finn zit op de Mytylschool VMBO in Eindhoven. Hij probeert het normale dagprogramma te 

volgen. Dat lukt niet altijd want hij moet regelmatig rust nemen. Zijn vrienden omringen hem 

vol zorg en dat is waardevol voor Finn. Maar zijn grote liefhebberij is om met hen te 

voetballen. Vol energie stort hij zich op de bal maar na 5 minuten moet hij al stoppen om 

weer op adem te komen, zijn accu is dan volledig leeg. Sinds kort is hij golflessen aan het 

nemen op de Golfbaan Midden Brabant.  

 

Ieder kind heeft recht op energie 

 

Hij is trots op zijn vader en moeder die er alles aan doen om hem zo goed als het kan te laten 

functioneren. Hans werkt daarom parttime zodat hij extra thuis is voor de zorg voor Finn, 

terwijl moeder Esther een fulltime baan heeft. Ze willen met hun stichting Energy4Finn dat er 

veel meer bekendheid in Nederland komt over deze vreselijke ziekte! 70% van de kinderen 

haalt hun 18
e
 jaar helaas niet. 

Ook zamelt de Stichting Energy4Finn geld in voor een medicijn tegen 

energiestofwisselingsziekten in de hoop daarmee de ziekte te stoppen c.q. te stabiliseren en de 

kwaliteit van leven te verbeteren voor alle kinderen met deze ziekte en hun gezinnen. 

 

Zonder medicijn is er voor deze kinderen geen toekomst…en dit is onacceptabel! 

 

Dat moet veranderen!  



 

 

Onder de bezielende leiding van prof. Smeitink (Radbout universiteit Nijmegen) wordt er 

hard gewerkt aan de ontwikkeling van een medicijn. Daar is veel geld voor nodig. Daarom 

organiseren wij een bijzonder golfevenement en wel op 13 mei 2020. 

In dat kader willen wij graag een beroep op u doen om dit project te steunen. In de bijlage 

vindt u een overzicht van de sponsormogelijkheden. 

De gehele opbrengst gaat naar het ANBI-fonds van Finn: stichting Energy4Finn. Omdat we 

de ANBI-status hebben is de sponsoring fiscaal aftrekbaar. 

 

Wilt u meer weten over deze ziekte kijk dan op www.energy4finn.nl  

 

Doen!!! 

 

 

Namens de organisatie, 

 

Hans Westerink en Jan Vriens 

 

 
                  

        

Contact: tel. Hans Westerink  

http://www.energy4finn.nl/

