
Ademen  lijkt vanzelfsprekend. Het inademen 
van allerlei schadelijke stoffen kan letterlijk 
adembenemende gevolgen hebben en tot allerlei 
ziektes leiden.

Lang niet altijd is bekend wat wel of niet 
schadelijk is. Vroegtijdige herkenning is dan 
ook van groot belang om defi nitieve schade te 
voorkomen.

Het doel van de ild care foundation is het 
vergroten van kennis, ondersteunen van 
onderzoek, bijdragen aan preventie en verzorgen 
van voorlichting.

Uw fi nanciële steun kunnen we hard gebruiken. 
Zie voor de mogelijkheden onder slim doneren 
en meer informatie op de website: www.ildcare.eu 

www.fi at.nl•  TwinAir Motor  •  2 cilinders  •  85 pk / 63 kW  •  4,0 - 4,1 liter per 100 km (1 op 24,4 - 25,0)  •  CO²: 92 - 95 gr/km 

Fiat presenteert een revolutie op motorgebied: TwinAir. Een tweecilinder benzinemotor met 15% 
minder CO2-uitstoot, 15% minder verbruik, maar met 25% méér vermogen. Dat betekent extra 
rijplezier! Een auto zo schoon als de 500 TwinAir is natuurlijk ook helemaal belastingvrij. Dus geen 
wegenbelasting, geen BPM of maar 14% bijtelling. Wie kiest voor de 500 TwinAir draagt daarom 
bij aan een lagere CO2-uitstoot in Europa. Dat zijn heel veel goede redenen voor een proefrit. 
Ga naar fiat.nl en maak een afspraak. De Fiat 500 TwinAir is er al vanaf 1 14.495,-.  

REVOLUTIONAIR.

FIAT PRESENTEERT TWINAIR:
DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE BENZINEMOTOR TER WERELD.
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Scan deze QR-code en ga naar fi at.nl

Vergeleken met een 500 1.2 benzinemotor. Volgens NEDC norm. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Vraag naar de exacte voorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van de 
daadwerkelijke uitvoering. Belastingvoordelen zijn gebaseerd op de wetgeving zoals geldig op 1 mei 2010. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (gr/km) 
van de best verkochte Europese automerken in 2010.

Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*

FIAT OPNIEUW DE LAAGSTE GEMIDDELDE CO2-UITSTOOT VAN EUROPA.
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De natuur inspireert me met iedere ademteug.
Mijn passie voor tekenen vindt daarin zijn
oorsprong. Als ik aan de natuur denk, denk ik
ook aan de schone en frisse lucht. Onzichtbaar.
Maar wel iets wat we moeten koesteren en
bewaken!

Ademen lijkt zo vanzelfsprekend als je er geen
problemen mee hebt. Diffuse ofwel interstitiële
longaandoeningen (ild) vormen een groep meestal
onbekende longaandoeningen, die het gevolg
kunnen zijn van letterlijk ‘adembenemende
contacten’.

De afkorting ‘ild’ zegt u waarschijnlijk niets.
Om u nieuwsgierig te maken is ild vertaald in:
‘i love ducklings’. Iedere lente opnieuw
symboliseren jonge eendjes nieuw leven. Maar
ook kwetsbaarheid, iets om zuinig op te zijn, net
zoals op het milieu en schone lucht.

De ild care foundation is een stichting die
probeert mensen bewust te maken van wat het
inademen van slechte lucht in de longen kan
aanrichten. Denk aan fi jnstof, schimmels, 
bestrijdingsmiddelen, verf, gassen uit spuitbussen,
etc.

Ik roep u daarom op: steun net als ik de ild care
foundation en word donateur, zodat deze
stichting met een goede doelen status zich kan
blijven inzetten voor mensen met deze wat 
minder bekende longaandoeningen d.m.v.
voorlichting en onderzoek.

Steun de ild care foundation en help mensen met diffuse ofwel interstitiële longaandoeningen.

Word nu donateur!


