Beaujolais 2013 – Roparun 2014

Donderdag 21 november presenteert ‘Eetcafé de Lutine’ de Beaujolais Primeur 2013, en koppelt dat
aan het goede doel ‘de Roparun’. De Roparun is een estafetteloop met als doel op een sportieve
manier geld in te zamelen voor mensen met kanker.
Het opgehaalde geld wordt gebruikt om het leven van mensen met kanker draaglijker te maken.
Bijvoorbeeld door het financieren van hoofdhuidkoelers en comfortabel meubilair op oncologische
afdelingen van ziekenhuizen. Ook wordt het geld onder andere gebruikt voor theaterprojecten voor
kinderen met kanker, inloophuizen, informatieavonden, gastenverblijven, inrichting van hospices en
pruiken.
Dit zijn slechts een paar plaatsen waar het geld terechtkomt. Op de website van de Roparun kunt u
bekijken waar het geld de afgelopen jaren aan besteed is en wat de projecten zijn waar het geld in
2014 naar toe gaat.
Het motto van de Roparun is, “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven”.
In 2013 heb ik voor het eerst meegedaan aan de Roparun, samen met het team Fun4Life uit
Zwijndrecht. Onze route liep van Hamburg naar Rotterdam. Een indrukwekkende ervaring. Vanaf
zaterdagmiddag 14.00 tot maandagmiddag ± 18.00 uur houd je je alleen maar bezig met lopen, eten,
slapen (heel weinig) en lol maken (heel veel). Dit is eigenlijk het makkelijkste deel van je verbinding
aan een team. De maanden voorafgaand aan de loop wordt er van je verwacht dat je geld inzamelt
voor het goede doel, dat is het moeilijkste deel. Er wordt al zo vaak een beroep gedaan op uw
vrijgevigheid, vandaar dat we ú in dit geval iets geven: een paar gezellige uurtjes met heerlijke
Beaujolais en lekkere hapjes, in ruil voor het bedrag van € 12.50.
Donderdag 21 november hopen wij - Roland, Mieke en ik - u om 17.00 uur te mogen ontvangen in
‘Eetcafé de Lutine’. De € 12.50 die u betaalt voor een glas komt voor 100% ten goede aan de
Roparun. Roland en Mieke sponsoren de Beaujolais en zorgen voor de hapjes, u laat uw glas naar
behoefte vullen en samen maken we er een gezellige namiddag van.
Graag zie ik u op 21 november zodat we samen het glas kunnen heffen op het leven.
Edith Appel

