Bos en Lommerplein 72
1055 EK Amsterdam
info@eborfoundation.com
www.eborfoundation.com
ING: 7195543

Amsterdam, 31 juli 2012

EBor Foundation gestart!
De EBor Foundation is gelanceerd! Opgericht door vrienden van Bor met als doel hem te
helpen zijn kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren!
Bor Verkroost staat onder andere bekend om zijn unieke uiterlijk, zijn pionierswerk en de zware
beslissing enkele jaren geleden om zijn wegens kanker drie geamputeerde vingers te cremeren.
Bij vrienden en familie staat Bor vooral bekend om zijn positieve instelling en zijn levensgenot.
Helaas staan de laatste tijd deze twee zaken erg onder druk; de crisis en daarbij behorende
bezuinigingen in de zorg, de immer stijgende kosten en natuurlijk de gezondheid van Bor zelf
zorgen ervoor dat Bor’s kwaliteit van leven niet altijd optimaal is. Lisanne de Ronden, Martijn
van Leeuwen en Sabina Dirks, drie van Bor’s goede vrienden besloten voor dit probleem een
oplossing te bedenken en richtten de EBor Foundation op, een stichting met als primair doel:
het behouden, dan wel bevorderen van de levenskwaliteit van Bor.
Tevens creëert de stichting aandacht voor de ziekte waar Bor vanaf zijn geboorte aan lijdt:
Epidermolysis Bullosa (EB). Voorzitter Lisanne de Ronden: “Als je Bor persoonlijk kent, begrijp
je waarom we ons zo hard inzetten om hem een mooi leven te gunnen. Bovendien willen we
met onze stichting bewustzijn creëren voor deze ingrijpende huidziekte, die vaak een dodelijke
afloop heeft.”
Bor steunen?
Surf naar www.eborfoundation.com en doneer nu!
(ING: 7195543 t.n.v. Stichting EBor Foundation)

Meer weten over Bor? Kijk aanstaande zondag 5 augustus om 22.00 uur naar het NCRV
Programma “Lipdub” : een geweldig eerbetoon aan Bor door zijn vrienden en het EBor
Bestuur!!
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