Hallo familie, vrienden, bekenden, etc.
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. Alpe
d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in
kracht. Deelnemers brengen veel geld bijeen voor kankeronderzoek en laten mensen
die door deze rotziekte getroffen zijn, merken dat ze niet alleen staan.
Opgeven is geen optie
Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ ga ik op 4 juni 2015 samen met duizenden
deelnemers de uitdaging aan om meerdere malen de legendarische Alpe d’Huez in
Frankrijk te beklimmen. Aafke gaat met me mee als teamondersteuner. Ons team heet
Climb4Hope. Op www.climb4hope.nl staat te lezen wie wij zijn en waarom we dit doen.
Helpen jullie mee?
Ik vraag om je gevoel te laten spreken. Wees ruimhartig, wees brutaal, wijk af van wat
gebruikelijk is en sponsor ons. Niemand verdient een oneerlijke strijd. Kanker raakt
iedereen. Op www.climb4hope.nl is te lezen welke acties ons team op touw zet om
geld bijeen te brengen. Rechtstreeks doneren kan ook; via mijn actiepagina van Alpe
d'HuZes: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/c4h/hank-prinsen.
Shirtsponsoring
Behalve mensen die onze teamacties steunen of hieraan deelnemen, en mensen die
rechtstreeks een sponsorbijdrage overmaken, heeft ons team ook nog behoefte aan
een paar bedrijven die shirtsponsor willen worden. De mogelijkheden staan op de site
van Alpe d'Huzes uitgelegd: http://www.opgevenisgeenoptie.nl/sponsoren/sponsortabel
Geldbesteding
Sinds 2006 heeft Alpe d’HuZes al meer dan 118 miljoen euro opgehaald. Dit geld gaat
voor de volle 100% naar KWF Kankerbestrijding. Omdat de organisatie draait op
vrijwilligers, alle benodigdheden voor het evenement gesponsord worden en alle
deelnemers hun eigen onkosten betalen, gaat elke euro die de deelnemers
gesponsord krijgen, rechtstreeks naar het KWF. Uitgebreide informatie over
geldbesteding is te vinden op http://www.opgevenisgeenoptie.nl/onderzoek.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Vriendelijke groet, Hank Prinsen.
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