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Steun het goede doel en maak
kans op prijzen
Ondersteun team Orange Climate bij haar deelname aan de Roparun
2019. Koop loten en win een Mercedes-Benz of vakantiereis.

14-01-2019

Loten voor het goede doel
Orange Climate doet mee aan de Roparun: een non-stop estafetteloop van Parijs naar
Rotterdam, waarin 8 lopers en 4 fietsers elkaar afwisselen om 560 kilometer af te leggen in 2,5
dag. Hiermee willen we geld inzamelen voor de vele goede doelen die Roparun ondersteund
(palliatieve zorg voor kankerpatiënten) en hier op een gezonde manier mee bezig zijn.
Naast de sponsoring door leveranciers, de steun van familie en collega’s, halen we ook geld op
door loten te verkopen voor de Roparun Loterij. Geen zin in poespas? Je kunt het team ook
steunen via de website van de Roparun.
De loterij
De trekking is op 12 juni 2019 en de bekendmaking is op 22 juni (zie de website van Roparun). Er
worden 500.000 loten verkocht en er zijn 660 prijzen te vergeven. Onder andere een MercedesBenz PW A 180 Business Solution, een vakantiereis t.w.v. € 5.000,- en een vakantiecheque t.w.v. €
1.000,- worden vergeven. Prijs per lot is €2,50. De loten kunnen aangeschaft worden bij de
deelnemende collega’s of hier aangevraagd worden. Steun het goede doel en maak kans op
prachtige prijzen.

Hoe werkt het aanvragen van loten?
Mail naar marketing@oc-verhulst.nl hoeveel loten je zou willen afnemen, inclusief je naam,
adresgegevens en je mobiele telefoonnummer. Je ontvangt digitaal een betaalverzoek. Zodra
deze is voldaan worden de loten per post naar je gestuurd. Uiteraard kun je ook een van de
deelnemende collega’s aanspreken en de loten persoonlijk afnemen. Neem dan contact op met
Norbert-Jan van Spijk, Marijke Pardoel, Jurgen de Vetten, Jeroen Verhagen, William Baars, Joost
Weitering, Paulien Qato, Frans van den Biezenbos, Carlijn Brokx, Bas de Bekker, Geert-Jan Broeders,
Aart-Jan Mels, Ton Verstijnen, Paul Lagendijk, Rob Kuijstermans, Hans Wijtvliet, Gerard Bouman,
Hannes Alessie of Elon van den Ouden.
Wat is de Roparun?
De Roparun is een non-stop estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg en een
gezamenlijke finish ruim 500 kilometer verderop in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit
maximaal acht lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen oftewel meer dan
anderhalve marathon(!).
In 1992 ontstond uit een weddenschap om van Rotterdam naar Parijs te lopen de
Rotterdam-Parijs-Run. Het sponsorgeld werd gedoneerd een het Erasmus MC Kanker Instituut
locatie Daniel den Hoed in Rotterdam. Het bedrag werd besteed om het ziekenhuisverblijf voor
mensen met kanker een beetje aangenamer te maken. Met de eerste estafetteloop is dan ook

het doel van Stichting Roparun ontstaan: ondersteunende zorg voor mensen met kanker.
Het geld wat dit jaar wordt opgehaald tijdens de Roparun wordt door het bestuur van Stichting
Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van
Roparun “leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”. Enkele goede doelen die geld ontvangen via de Roparun:
We Love Marie Fonds
Stichting Kinderdroomwens
Diverse Hospice Gasthuizen
Steun ons team en wordt sponsor van team #358 Orange Climate. Blijf op de hoogte via de
website of sociale kanalen.
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