PERSBERICHT

Zierikzee, 10 december 2015

Unieke actie in Zeeland "Koop een lichtje voor BAS"
De BAS stichting is bezig met de actie "een lichtje voor BAS".
Met deze actie kan men voor 5,00 euro een "lichtje" kopen. Op de slotavond van de actie
wordt voor elk "lichtje" wat verkocht is, symbolisch een lichtje aangestoken in een grote
kerstboom van 8 meter hoog.
Dit vindt plaats op zaterdag 19 december 2015 om 19.00 uur op Boerderij Molenberg,
Hogeweg 53 in Burgh-Haamstede, waarbij iedereen van harte welkom is.
Ambassadeurs van de BAS stichting, burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland en
Mr Feyenoord Ben Wijnstekers zijn hierbij aanwezig.
De opbrengst van de actie is voor onderzoek naar de ziekte Juveniele Dermatomyositis
waaraan de 9-jarige Bas van den Ouden overleed.
Slotavond
Tijdens de slotavond is het terrein van Boerderij Molenberg sfeervol verlicht en staan er
vuurkorven rondom de kerstboom. Ook is er glühwein, warme chocolademelk en iets lekkers
voor de aanwezigen.
Popkoor Popwave (50 personen) en Elly Geelhoed Ballet verzorgen een optreden.
Na deze optredens steken we de lichtjes aan en wordt bekend gemaakt hoeveel geld er in
2015 door de BAS stichting bijeen is gebracht voor onderzoek naar Juveniele
Dermatomyositis. Aansluitend wordt het programma binnen vervolgd met optredens van
Popwave.
BAS stichting
Bas van den Ouden uit Zierikzee overleed op 5 juli 2010, op 9 jarige leeftijd. Zijn ouders
Annita en Rob hebben op 9 mei 2011 de BAS stichting opgericht.
De stichting is opgericht om bekendheid te geven aan de zeldzame chronische
ontstekingsziekte (auto-immuun) Juveniele Dermatomyositis (JDM) en om geld bijeen te
brengen om onderzoeken naar deze ziekte financieel te ondersteunen. Deze onderzoeken
worden verricht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
Wensboom
De kerstboom is tevens wensboom. Het is voor iedereen mogelijk een wens in de boom te
komen hangen op 19 december.
Hiervoor is een format beschikbaar op de website van de BAS stichting waarop men een
wens kan schrijven. Deze wens kan men op 19 december in de kerstboom hangen of aan de
BAS stichting sturen om op te laten hangen.
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