
De enthousiaste tleelnemers van We Run 4 All cloen rnee aan de ímposante Roparun 201 I.

Twintigduizend euro nodig voor bijdrage aan Roparun

We Run 4All loopt voor goed doel
Het Oegstgeester team, dat in
het Pinksterweekend deelneemt
aan de Roparun op zaterdag 1l
iuni tot en met maandag 13 juni,
heeft zich als doel gesteld om
twintigduizend euro aan sponsor-
gelden bijeen te lopen. En dat
lijkt ze te lukken, want tijdens de
presentatie op Tweede Paasdag
tiidens de PaasHaaswijkloop
stond de stand op meer dan tien-
duizend euro. Ze noemen zich
We Run 4 All.

Tekst enfoto' Wil van Elk

De enthousiaste sportliefhebbers,

lopers, fietsers. begeleiders en chauf-
feurs, die zich hebben ingeschreven
voor de Roparun 2011, noemen zich
heel toepasseh.lk We Run 4 Al1. Want
ze lopen voor iedereen die te maken
heeft met die vervelende ziekte die
kanker heet. Ze hopen de spons-
orgelden te ontvangen van familie.
vrienden, collega's en van bedrijven.
Het gaat het enthousiaste team van
25 deelnemers goed afl. want ze zijn
al over de hellt.

Kanker
"Leven toevoegen aan de dagen,
waar geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven",
dat is het motto van de Roparun.

Deze stichting financiert allerlei
projecten die te maken heelt met
de zorg van mensen met kauker
en hun naasten. "Je kunt hierover
meer lezen op de site www.roparun.
We hebben zell ook een site, www.
werun4all.nl, vertelde Margriet
Goeverden tijdens de PaasHaas-
wr.ykloop. "Op 5 mer staan wij op
de vrijmarkt op de Terweeweg, vlak
naast de school." Het zou leuk zijn
als al die mensen die op 5 mei langs-
lopen, een duit in het zakje doen
om de hardlopers te ondersteunen.
"We zamelen ook mobieltjes in",
voegt Margriet er aan toe. Gireren
kan natuurlijk ook, en wel op ING-
nummer 6020166.


