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I de siffrorna gömmer sig en personlig resa, från neurointensiven på Akademiska, via
stapplande steg med hjälp av stavar, till en milslång promenad och ett fenomen som
spridit sig över hela Sverige.
Bissen Brainwalk kan stolt presentera – sitt 90-konto!

Bissen Brainwalk föddes den 27 mars 2011. Den förre elitbandyspelaren Mathias Bissen
Larsson, som drabbades av en svår hjärnblödning exakt ett år tidigare, hade kämpat
med sin rehabilitering och skulle på årsdagen av sitt insjuknande gå sin första mil. Han
bjöd med sig vännerna på promenaden och bad dem lägga en peng till forskningen om
hjärnans sjukdomar. Han fick sällskap runt Köping av närmare 1000 personer!! Sedan
dess har ca 15 000 människor gått olika Bissen Brainwalks över hela landet och det har
varit insamlingsmatcher och golftävlingar mm till förmån för Bissen Brainwalk. Det har
samlats in ca 1,8 miljoner kronor till hjärnforskningen.
Sedan den 27 mars 2014 har Insamlingsfonden Bissen Brainwalk verkat i egen regi med
siktet klart och tydligt inställt på att insamlingen ska växa ännu mer och engagera ännu
fler människor. Ett viktigt delmål utöver att hjälpa hjärnforskningen framåt, är att sprida
kunskap och förståelse kring hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.
Bissen Larsson själv säger stolt om att Insamlingsfonden nu tilldelats 90-konto:
- Det trodde jag inte när jag gick och grinade efter cykelvägarna den där första vintern efter hjärnblödningen. Det har
gett en otrolig kraft i min egen rehabilitering att känna att man
kan vara med och göra skillnad, och med Bissen Brainwalk har
jag träffat så många människor med så många olika öden att
jag förstår hur viktigt det är, det här som vi gör. Att vi nu fått
vårt 90-konto sporrar ännu mer till att vidareutveckla Bissen
Brainwalk, vi ger oss inte!
Insamlingsfonden Bissen Brainwalks ordförande Gisela Stockhaus säger:
- Att vi inom 6 månader efter att vår Insamlingsfond bildades ha vårt eget 90-konto är
lite känslan av att behöva nypa sig i armen, är så stolt över det vi åstadkommit på denna
korta tid. 90-konto är en kvalitetsstämpel, en garant för att vi är en seriös insamlare och
en milstolpe i insamlingsfondens historia. Att få vara en del av Bissens resa och dröm är
fantastiskt, se hur människor sluter upp och vill bidra ger så mycket till oss som arbetar
med fonden. Glöm inte 90 04 14-4 ett konto som gör skillnad!
Vi svarar gärna på frågor:
Gisela 070-244 93 00
Mathias 070-660 81 59
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