zaterdag 21 & zondag 22 april
SamenLoop voor Hoop Heusden 2018

Heeft u kanker of kanker gehad, dan verdient ook u het om eens flink in de watten gelegd te worden! U
en een naaste, want kanker krijg je niet alleen....
De SamenLoop voor Hoop is een 24 uurs wandelestafette op 21 en 22 april waarbij teams lopen en
opstaan tegen kanker. Op allerlei manieren worden acties gevoerd om geld te verdienen wat uiteindelijk
gebruikt gaat worden voor onderzoeken om kanker ooit een chronische ziekte tte maken in plaats van
een dodelijke. Maar bovenal zal saamhorigheid deze 24 uur hoogtij vieren.
Met zijn allen willen we laten zien dat de mensen die kanker hebben of hebben gehad, onze Eregasten,
er niet alleen voor staan...we willen er vóór ze zijn en áchter
áchter ze staan. Samen met hen het donker zien
worden, maar ook weer licht. 24 Uur,
ur, omdat kanker ook 24/7 doorgaat.
Met zijn allen de indrukwekkende kaarsenceremonie bijwonen met duizenden verlich
verlichte Kaarsenzakken
langs de route en mooi gesproken woorden met prachtige muziek....maar zeker ook met zijn allen het
leven vieren.
Als Eregast wordt u dit weekend in de watten gelegd en met name het Vicki Brownhuis heeft hier een
leidende rol in. Hiervoor wordt een speciale
special plek, een ‘huiskamer’ a la Vicki Brownhu
Brownhuis ingericht. Hier
wordt u ontvangen door de vrijwilligers van het Vicki Brownhuis. Zij zijn er voor u en bieden u een
luisterend oor. U krijgt lekker eten en drinken, u kunt workshops volgen en er worden mooie fotoshoots
gemaakt van u en uw gezin of andere
re lieve mensen om u heen....want ook zij verdienen dit!
Alles mag en niets moet...als u het maar naar uw zin hebt!
Voelt u er iets voor om één van onze Eregasten te zijn, dan kan u zich aanmelden op onze website
www.samenloopvoorhoop.nl/heusden of neem contact op met Marjon Beekmans 06
06-46270101. Zij kan
u ook van meer informatie voorzien.
Samenloop voor Hoop Heusden heeft het Vicki Brownhuis als goede doel uitgekozen. Dit betekent dat
10% van de opbrengst met een maximum van €10.000 hiernaar toe gaat.
We hopen op uw aanwezigheid!
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