
Beste medemens,...

Ongeveer 3 jaar geleden rond deze tijd heeft men mijn linkeronderbeen moeten amputeren 
na een zwaar arbeidsongeval (in combinatie met de ziekte van Sudeck). Dit was voor mij en 
mijn gezin een zware beproeving. Zeker omdat ik een zeer sportief iemand was - van 
marathonloper tot valschermspringer. 

Ik was destijds gehospitaliseerd in het Pellengberg ziekenhuis.Tijdens mijn opname sluit in 
het weekend de kinderafdeling en werd er een kindje bij me op de kamer gelegd. Dit kindje 
en zijn problematiek heeft me zo aangegrepen dat het me de dag van vandaag nog steeds 
blijft achtervolgen.

Toen ik in oktober 2010 mijn eerste proefprothese kreeg, begon ik spontaan met stappen met 
het idee van “ik wil iets doen met mijn beperking”.

Ik heb reeds verschillende zware wandeltochten gedaan waaronder de dodentocht,100km 
van Ieper,de vierdaagse van de Ijzer,ect. en dat allemaal voor het goede doel zoals er waren 
Sea Shepherd en Sea First. De mensen konden me sponsoren en dat gesponserde geld 
maakte ik dan over aan deze goede doelen.

Sinds mijn prille jeugd raakte ik gefascineerd door het niet zo vanzelfsprekende leven hier 
op aarde. Dat we allemaal verschillend zijn maakt me voor mij nog boeiender. En toch is 
voor mij iedereen gelijk met of zonder beperking,aangeboren of niet. En voor die laatste 
groep (de kinderafdeling van Pellenberg) wil ik dit jaar de vierdaagse van de Ijzer stappen 
(4x32km.).Met in het bijzonder het ondersteuningsfonds “ Move To Improve”.               

Move To Improve is een ondersteuningsfonds voor kinderen met neuromotorische 
(bewegings)problemen. Het doel van dit fonds is het optimaliseren van de zorgen voor deze 
kinderen.

Deze gaan als volgt te werk :

- Deze kinderen meer en beter laten bewegen
- Grondige objectieve evaluatie van het bewegende kind
- Stimuleren van onderzoek dat de behandeling kan optimaliseren
- Streven naar duurzame oplossingen

Als dat geen mooi project is dan weet ik het ook niet. 

Wat is er nu mooier dan een glimlach van een gelukkig en tevreden kind? 

             



           U kan samen met mij helpen deze glimlach tevoorschijn te toveren

Dit kan door mij te sponsoren en/of een gift te doen op mijn rekeningnummer

Jan Jennes
IBAN: BE20 7382 0421 7556
BIC:KREDBEBB
Met als vermelding : Move2Improve

            Of U kan Uw gift doen op het rekeningnummer van Move To Improve

            VZW Move To Improve

             Sint-Maartenstraat 53

             B-3770 Genoelselderen

             BE98 7340 2560 6793

             KREDBEBB

             In de vermelding moet GIFT gezet worden, zeker NIET SPONSORING.

             Best GIFT 4 daagse ijzer, dan weet men dat de stortingen voor mijn project zijn.

              Als de mensen rechtstreeks storten op het rekeningnummer van M2I en GIFT 4 daagse 

              van de ijzer. Kan het fonds een fiscaal attest (vanaf 40€) opmaken en naar je toe sturen.

Hopende op Uw steun en respect groet ik namens de kinderen en hun ouders
Jan Jennes

Nb.:  Wie nog meer informatie wenst kan deze vinden op mijn faceboekgroep : Jan Jennes stapt tbv 
mens en dier.   Bellen kan ook op het nummer 057/212.812 (na18u ben ik meestal thuis). Verspreid deze 
boodschap zoveel mogelijk zijnde deze mail en/of dit promofilmpje https://www.youtube.com/watch?
v=p1EKfxP1q5s


