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Yvon Jaspers
Groot respect heb ik voor ze: de HomeRiders. Ze bikkelen een hele dag en een nacht,
om ouders dicht bij hun zieke kind te brengen. Door weer en wind, soms met verzuurde spieren, vijfhonderd kilometer fietsen om zoveel mogelijk geld op te halen
voor de Ronald McDonald Huizen. Een prachtig doel, want zieke kinderen kunnen niet zonder
hun ouders. Die welbekende kus
voor het slapengaan of die aai
over de bol van pap of mam maken het ziekenhuis een stuk minder eng voor zieke kinderen.
Daarom, lieve mensen, steun deze HomeRiders! Ik heb met eigen ogen gezien dat ze tot het uiterste gaan en alles van zichzelf
geven. Ze hebben het verdiend.
Nu al.

Yvon Jaspers, ambassadeur Ronald McDonald Kinderfonds

Oliebollen actie
Een teamlid kwam voor de feestdagen met het idee om oliebollen te gaan verkopen
voor het goede doel, Homeride. Maar ja, dan komt de vraag, hoeveel gaan we er verkopen en waar gaan we ze bakken? Het bakprobleem was al
snel opgelost. Amaliazorg stelde
hun keuken ter beschikking voor
het goede doel. Toen een van de
managers dit ter ore kwam zei
hij meteen “Ik ga ze voor jullie
bakken”. Nu alleen nog het verkopen van de oliebollen. Dit liep
gesmeerd. We verkochten zoveel
oliebollen, dat we nog een andere bakker in hebben moeten
schakelen, om nog meer oliebollen mee te bakken. Totaal hebben we die dag opgehaald € 2000,--, geweldig!
Sponsors voor deze actie zijn geweest: Amaliazorg, Jumbo , Deli XL , Bakker Rinus
Herijgers

Sponsoring

Kalender

Jan Latour van Latour Carwash heeft een ludieke actie bedacht waarbij hij € 0,20 per
wasbeurt doneert als sponsoring met een minimum van € 1000,- Dit bedrag is al
overgemaakt op onze rekening. Jan bedankt !!!
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Henny van Beers.

Statiegeld AH

Vorig jaar werd ik onverwacht gevraagd om als captain op te treden voor een nieuw
gevormd team van enthousiaste renners genaamd: 4Water. Zij
wilden de HomeRide gaan rijden. “HomeRide” zeg je ? Wat is
dat? Nou ja, ik kende het niet, maar dat kon niet zo moeilijk
zijn; een beetje in een busje achter een stel makkers aan sturen
die zich de longen uit het lijf willen fietsen in een monstertocht
van 500 kilometer. Makkie toch ?

Tot Homeride
€ 0,20 Latour Carwash

Tijdens mijn dagelijks werk ben ik projectmanager en heb te
maken met allerlei zaken die voortdurend geregeld moeten worden. Het leek dus
voor de hand liggend om diezelfde kennis te gebruiken om het 4Water team op een
goede wijze aan de HomeRide te laten deelnemen.
Even wat regeltjes afspreken, busje regelen en zorgen dat je elkaar onderweg niet
kwijtraakt leken de meest elementaire zaken om te regelen. Oh ja ook nog effe de
sponsoring voor elkaar boksen. No problem!
Hoe anders is dat gelopen. We hebben als team een lange voorbereidingstijd gekend
waarin we naast het sportieve element ook nog het goede doel in de gaten hielden.
Sponsoring bij elkaar schrapen om te kunnen deelnemen en daarmee het Ronald
McDonald Kinderfonds een financieel zetje in de rug kunnen geven. Maar ook werken aan teamvorming, veiligheid, verzorging en uitrusting. Gaandeweg hebben we
met veel plezier al deze nieuwe zaken leren kennen en een ijzersterk team gebouwd.
Na een fantastische rit van 500 kilometers hebben we nog lang nagenoten onder genot van een borrel en een barbecue. Ik heb er daarna nog dikwijls over nagedacht: zal
ik het nog een keer doen ? Mooier kan het immers niet worden. Maar ja …. als je dan
denkt aan die zieke kindertjes en ongeruste ouders en de wijze waarop het Ronald
McDonald Kinderfonds hen steunt dan doe je het graag nóg een keer …..
Martien van de Schoot.
Na vorig jaar als team doel met zo veel mogelijk renners de 500 km
te volbrengen, en wat door 7 leden van ons team ook gedaan is,
gaan we dit jaar deelnemen in estafettevorm. We hebben vorig jaar
een geweldige tocht meegemaakt. Een geweldig sfeer, veel geld opgehaald en ondanks de storm op de afsluitdijk de tocht bijna binnen de 24 uur afgelegd. Dit jaar zijn wat eerder begonnen met de
voorbereidingen en een paar renners zijn afgevallen en vervangen door verbloed met
nieuwe ideeen. Door dit jaar in estafettevorm aan de tocht deel te nemen hopen we
wat meer met te maken van wat er onderweg allemaal gebeurd. Daarom steun ons en
stort een bedrag want een ziek kind kan niet zonder zijn ouders.
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