
Beste familie, vrienden, collega’s en kennissen, 

2 jaar geleden heb ik meegedaan met Music-for-life en heb ik ten voordele van de MS-liga 

zelfgemaakte verjaardagskalenders verkocht. Ik heb toen meer dan 4000 euro kunnen 

schenken aan de liga. 

6 maand geleden ben ik begonnen met zelfgemaakte wenskaarten te verkopen ten voordele 

van de MS-liga, en de eerste 1000 euro opbrengst heb ik al k kunnen storten ! 

In bijlage stuur ik jullie een pdf met mijn aanbod wenskaarten (ik heb ook enkele kerstkaarten 

gemaakt). Wie interesse heeft in mijn kaarten en zo de MS-liga wil steunen, vind op het einde 

van de bijlage de prijzen en hoe je kan bestellen. 

Jullie zouden er mij ook een heel groot plezier mee doen moesten jullie dit doorsturen naar 

familie, vrienden en collega’s. 

Hoe meer mensen we samen kunnen bereiken, hoe meer opbrengst voor de MS-liga en hoe 

meer geld voor wetenschappelijk onderzoek, en wie weet, wordt er ooit een medicament 

gevonden tegen die ziekte ! 

Alvast van harte bedankt en prettige eindejaarsdagen, 

 

Stefanie Wille 

Lid fotoclub Fodifi-Wondelgem 

 

 

Waarom steun ik de MS-liga? 

Al 22 jaar helpt de MS-liga mij met het verwerken van mijn ziekte, en de komende jaren 

zullen ze mij nog veel helpen. 

Je zal misschien denken, amai, 22 jaar voor de verwerking, dat is lang, maar het probleem bij 

MS is, dat je constant achteruit gaat en constant moet inboeten (toch in mijn geval). 

Het doet mij altijd denken aan het begin ik de diagnose van de ziekte kreeg; toen wist ik nog 

niet goed wat MS juist was en deed. Ik heb dan mijn peter zaliger gebeld die toen huisarts was 

en hij heeft mij kort en bondig kunnen uitleggen waar het op neerkomt.  

Ik vergeet zijn woorden nooit : 

“ Je gaat er niet van dood, maar beetje bij beetje gaat de kwaliteit van uw leven achteruit “. 

Dat maakt het zo moeilijk aan die ziekte: constant bepaalde dingen niet meer kunnen, moeten 

loslaten, zoeken naar oplossingen … 

En zo helpt de MS-liga ons bij de verwerking:  

- door de sociale assistenten die langskomen voor een babbel en helpen meezoeken naar 

oplossingen  

- door de verschillende regionale afdelingen die activiteiten organiseren om lotgenoten 

samen te brengen en zo kunnen babbelen en veel aan elkaar hebben 

- door mee te helpen aan wetenschappelijk onderzoek waarbij nieuwe medicatie kan 

gevonden worden 

http://www.fodifi.be/wp-content/uploads/2016/12/verkoop-kaarten-2016.pdf

