
 

Sponsordossier:  

‘Chicks for Muco’ steunt wetenschappelijk onderzoek naar 

Mucoviscidose  

 

Wie zijn wij? 
 
Beste sponsors, 
 
Wij zijn Nielsen en Birde, en wij vormen een jong gezin met onze twee schatten van kindjes, Lily (4 jaar) 
en Renée (2 jaar). Tot drie maanden na de geboorte van onze jongste dochter Renée was bij ons alles 
rozengeur en maneschijn.. Tot in mei 2017 bij onze beide dochters mucoviscidose werd vastgesteld. 
Een vreselijke diagnose die bij ons en onze omgeving insloeg als een bom.  
 
Eventjes waren we volledig het noorden kwijt. Dankzij de steun van elkaar, familie en vrienden 
besloten we toen om niet bij te pakken te blijven zitten. Samen met heel veel andere muco patiënten 
en hun families hebben wij al onze hoop op de wetenschap gevestigd. Het onderzoek naar betere 
medicatie en een eventuele genezing staat al ver! Wij wilden ons steentje bijdragen. 
 
Daarom hebben we ons in 2018 geëngageerd om een benefiet te organiseren tvv het wetenschappelijk 
onderzoek naar mucoviscidose. Een enorm succes, waardoor wij niet minder dan 21.392 EUR konden 
schenken aan een wetenschappelijk onderzoek, gevoerd door het gespecialiseerd centrum aan het UZ 
Gent.  
 
En dat willen wij nu voor een tweede keer doen: We scharen ons opnieuw allen samen rond onze 
stoere ‘chicks’. Ditmaal gaat de benefietavond door op 7 maart 2020. Gezien het grote succes van het 
vorige evenement wordt het opnieuw een eetfestijn (kip/frietjes/groentjes) met aansluitend een 
dansfeest, zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen, simpelweg door gezellig te tafelen in het bijzijn 
van familie of vrienden. Samen eten we een goede hap, drinken een paar lekkere drankjes en gooien 
we de beentjes los t.v.v. van het onderzoek naar Muco.  
 
Het benefiet kreeg dan ook zeer toepasselijk de naam ‘Chicks for muco’. Onze meiden en hun 
entourage rekenen ook op u om dit te kunnen waarmaken. Daarom willen wij u via deze weg vragen 
om als sponsor bij te dragen in dit verhaal. 
 
Hopelijk mogen we u van harte welkom heten in het sponsorteam!  

Nielsen, Birde, Lily, Renée en het ‘Chicks for Muco’-team 

 

  



 
Wat is Mucoviscidose?  
 
Wist u dat Mucoviscidose of muco de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons 
land is. 1 op 20 Belgen is drager en kan de ziekte dus doorgeven aan zijn of haar kind. Elke week wordt 
ergens in ons land een kind met muco geboren. 
 
Mucoviscidose is een ziekte die het slijm dik en kleverig maakt. Taai slijm blokkeert de ademhaling en 
spijsvertering. Mucoviscidose, of kortweg “muco”, wordt ook wel “Cystic Fibrosis” of (CF) genoemd. 
Fibrose duidt op verbindweefseling, een soort verharding, van bepaalde organen.  
 
De vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek laat ons hopen dat er in de (nabije) toekomst een 
middel gevonden wordt dat de ziekte kan stoppen, maar ondertussen besteden mensen met muco 
gemiddeld 3 à 4 uur per dag aan hun behandeling. Niet om te genezen, maar om symptomen te 
verlichten en waar mogelijk te voorkomen. 
 

Hoe kan u helpen? 
 

Wij zijn op zoek naar sponsors die ons kunnen helpen bij het verwezenlijken van onze benefiet op 7 
maart 2020. In ruil kan u met uw logo en/of bedrijfsnaam in beeld komen en zo reclame maken.  
 
 

Sponsorpakketten “Chicks for Muco”:  
 

 Pakket 1: €50 Pakket 2: €100 Pakket 3: €150 Pakket 4: €250 Pakket 5: €500 

reclame op 
diascherm 
 

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

reclame op 
placemat 
 

 ✔  ✔  ✔  ✔  

reclame op affiche 
 

  ✔  ✔  ✔  

4 x Chicks for 
Muco-eetkaarten 
 

   ✔  ✔  

4 x Chicks for 
Muco – 
zuipkaarten 
 

    ✔  

Reclame-post over 
uw bedrijf op de 
Chicks for Muco 
facebookpagina* 

    ✔  

 

 



 
* Het supplement ‘Social Media’ kan ook aan alle andere pakketten toegevoegd worden voor een 

sponsoring ten bedrage van €75 

Wat? Facebook vermelding: in de aanlooptijd naar het event kan u uw bedrijf in de kijker plaatsen.  
 
Hoe? U levert uw logo aan en u geeft wat info door zodat ons team een tekst kan schrijven om u als 
sponsor aan te kondigen tijdens het event (tip: U kan tot 4 supplementen boeken in de aanlooptijd 
naar het event – wij zetten die op een tijdlijn en zorgen voor een mooie exposure) 
 
Á la Carte: Uw goesting niet? Laat ons weten wat u precies wenst en wij maken een pakket op maat!  

 
 
Praktisch? 
 
Naam?   Chicks for Muco  
Wat?   Benefietavond tvv wetenschappelijk onderzoek naar Mucoviscidose  
Datum?  7 maart 2020 
Aanvang? Nog te bepalen 
Locatie? Zaal ‘Oltereeke’ - Nijverheidslaan – 8890 Dadizele 
E-mail?  chicksformuco@hotmail.com 
Rekening?  BE08 0636 4846 2213  
Organisatie?  Nielsen Messelis & Birde Vanlerberghe 
   
 
 
 




