
Ambassadeurs en bekenden zetten zich in voor strijd tegen ziekte 
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Jonge prominenten zetten zich in voor ALS   
Profvoetbalster Mandy van den Berg (27), operazangeres Wendy Krikken (25) en wielrenster  

Mylène de Zoete (19) gaan zich als bekend gezicht inzetten voor ALS Westland want: ,,We kunnen een 

verschil maken!”   

door Sanne Bakker  

Op 11 augustus organiseert Stichting ALS Westland de derde editie van A Local Swim Westland. 

Deelnemers laten zich sponsoren voor een twee kilometer lange zwemtocht door de Lee in De Lier 

waarmee geld wordt opgehaald voor de ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose. Naast een groep 

bekende Westlanders die het water in duiken heeft de stichting drie enthousiaste jonge dames aan zich 

weten te binden als ambassadeurs. 

 ,,Het is zo mooi om te zien hoe het Westland mobiliseert bij goede doelenacties,’’ zegt profvoetbalster 

Mandy van den Berg. ,,Samen brengen we dan echt wat teweeg. Dat gaat deze editie van de A Local 

Swim Westland zeker weer gebeuren. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij.” ,,Ik ben negen jaar 

geleden in aanraking gekomen met de ziekte,’’ vertelt Wendy Krikken. ,,Samen met het Westlands 

mannenkoor heb ik gezongen tijdens een benefietconcert  voor ALS en de patiënten. Toen was ik pas 

zestien en het was mijn allereerste solo-optreden. Een bijzondere herinnering. De ALS-patiënten zaten 

toen in de zaal, wat ontzettend indrukwekkend was. De meeste aanwezig in rolstoel of zelfs bed. Het 

heeft me toen erg geraakt en de ziekte zo dichtbij gebracht.”  De voormalig schooldirecteur van Van den 

Berg werd getroffen door de ziekte. ,,Hij hield een blog bij. Daardoor kwam het heel dichtbij. Als sporter 



weet ik hoe belangrijk een gezond lijf is. Bij deze ziekte maak je geen progressie meer en gaat het alleen 

maar achteruit.”   

Ook Mylène de Zoete kwam in aanraking met de ziekte. ,,Ik heb op afstand gezien wat de ziekte met 

mensen doet. En dat is verschrikkelijk! Toen het bestuur mij hiervoor vroeg twijfelde ik ook niet. Het is 

de eerste keer dat ik ambassadeur ben.” Mogelijk gaat de jonge wielrenster ook zwemmen in De Lier. 

,,Het is afhankelijk of ik naar het EK onder de 23 ga. Als ik niet geselecteerd word, ben ik er zeker bij. Mijn 

conditie zou goed genoeg moeten zijn. Sommige wielrenners gebruiken zwemmen wel als 

hersteltraining. Maar ik heb nooit meer dan schoolzwemmen gedaan.” Trainen zal de topsportster zeker 

gaan doen. Nog geen vereniging heeft zich gemeld om haar te begeleiden. ,,Nee nog niet, het zou leuk 

zijn als de Reddingsbrigade of zwemvereniging gaan helpen!”    

 

Mobiliseren  

Collega-ambassadeur Krikken doet ook aan sport. “Voor zingen moet je ook goed in conditie zijn, maar 

het sporten ligt natuurlijk op ander niveau dan van de topsporters.  Zodra mijn agenda voor de 

zomerconcerten definitief is weet ik of ik er op 11 augustus ook bij kan zijn. Voor die tijd ga ik via mijn 

netwerk iedereen oproepen om mee te doen en dit goede doel te steunen. Afgelopen jaar heb ik een 

deel van de opbrengst van mijn CD aan ALS Westland gedoneerd. Er moet meer geld komen voor 

onderzoek.”   

 De Zoete gaat bij deelname hard op zoek naar sponsoren. ,,Ik heb geen streefbedrag, iedere euro is 

welkom. Ik hoop dat ik iedereen kan mobiliseren. Een aantal vrienden hebben al eerder 

meegezwommen, zij zijn zeker van de partij.”  De moeder en vrienden van Van den Berg duiken ook het 

water in. ,,Ik zit meestal in het buitenland en weet niet of ik erbij ben. Maar ik ga absoluut zoveel 

mogelijk bekendheid maken. Doen wat ik kan binnen mijn mogelijkheden, met veel liefde! Ik ben een 

groot voorstander om meer voor een ander te doen. Ik vind het heel normaal, zeker als iets voor jou een 

kleine moeite is en als dit binnen je mogelijkheden ligt.  Als dat op de koffie gaan is bij de eenzame 

buurman, of een goed doel als dit steunen. Met een kleine actie kun je veel betekenen en de wereld een 

beetje mooier maken.”   De inschrijving voor de derde A Local Swim Westland in De Lier start op 6 maart.    

Portret: Wie is Wendy Krikken?  ,,Als vijftien jarige deed ik mee aan Una Voce Particolare en als jongste 

deelneemster bereikte ik de finale. Westlanders kennen mij wellicht van de concerten samen met het 

Mannenkoor en Musica. Momenteel studeer ik in Salzburg voor mijn master Opera & Muziektheater. In 

juni hoop ik deze af te ronden. Daarna ga ik veel audities doen.”    

Portret: Wie is Mylene de Zoete?  ,,Westlanders kennen mij vast uit de sportuitslagen. Ik heb nu net een 

tussenjaar genomen om me volledig op het baanwielrennen te storten. Ik weet nog niet welke 

vervolgopleiding ik wil doen en afgelopen jaar werd ik 2e en 3e op het WK en EK junioren. Ik kan nu 

eindelijk mee doen met de junioren onder de 23 jaar.”    

Portret: Wie is Mandy van den Berg? ,,Afgelopen jaar was ik aanvoerder van de Oranje Leeuwinnen en 

wonnen we het EK voetbal. Ik ben nu net bij mijn nieuwe club Valencia CF begonnen en speelde 

daarvoor in Engeland bij Reading. Ik ben mijn voetbalcarrière begonnen bij Westlandia en ben een 

geboren Westlandse.  

 


