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Maarten in actie!

€ 356.077,gedoneerd

1.374
inschrijvingen

Deelnemer uitgelicht: Ineke de Laat

Maarten van der Weijden heeft met succes de
laatste grote test afgerond op weg naar zijn
veelbesproken 11stedenzwemtocht van 18-20
augustus aanstaande. Afgelopen maandag vertrok
hij vanuit Amsterdam voor een 143 kilometer lange
zwemtocht naar hartje Leeuwarden. Zie hieronder
een verslag van Omrop Fryslân.

Begin dit jaar is bij onze kleinzoon van 3, Jasper,
een ernstige vorm van leukemie geconstateerd. Hij
heeft de eerste maanden in Rotterdam in het
ziekenhuis gelegen. Hij kreeg behandelingen ter
voorbereiding van een stamceltransplantatie. Nu
ligt hij alweer een paar maanden in Leiden. Op dit
moment gaat het niet zo goed met hem. De
transplantatie lijkt goed gegaan, maar er zijn
allerlei complicaties gekomen. Hij ligt nu op de IC
aan de beademing. Als oma sta je erbij en kun je
niet veel doen. Je voelt je machteloos. Toen kwam
Maarten met zijn zwemtocht op TV en ik dacht
meteen “dat wil ik doen”. Ik ben 67, maar nog goed
gezond. Mijn zoon Gijs (oom van Jasper) zei gelijk
“dan doe ik ook mee”.
We zwemmen in Sloten met Maarten mee. De
sponsoring loopt als een trein. Veel familie en
vrienden voelen zo dat ze nu ook iets kunnen doen.
We hebben beiden ons streefbedrag al een keer
verhoogd en zijn ook daar weer overheen gegaan!
Het geeft ondanks de spannende tijd een goed
gevoel. We merken nu dat meer onderzoek zo
nodig is, want op dit moment staan bij Jasper de
artsen voor raadsels en bellen de wereld rond. We
hebben nog steeds hoop, maar het blijft spannend.
Kijk voor Jasper’s strijd tegen leukemie op
https://kanjerjasper.wordpress.com.
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Wist je dat?
Maarten vraagt alle deelnemers om hun best te
doen om minimaal 1000 euro donatiegeld op te
halen. Als dat niet lukt is dat niet erg, maar het zou
geweldig zijn als je daar een maximale inspanning
voor wilt doen, net zoals Maarten zelf doet! Het
gaat immers niet om het zwemmen zelf, maar om
zoveel mogelijk geld ophalen voor
kankeronderzoek!

De 11 stedenzwemtocht in het nieuws
Bij de Jumbo Den Haag Ypenburg kunnen mensen
nu hun statiegeld doneren voor Maarten’s
11stedenzwemtocht.

Vanuit het Poiesz filiaal in Burgum doen maar liefst
vijf zwemmers mee, dus doen ze enorm hun best
om 5.000 p te halen. Ze staan inmiddels al op 3500,
dus dat komt echt goed. De bedrijfsleiders zijn
enorm actief om met zijn vijf deelnemers het geld
binnen te halen. Ze staan op markten en
organiseren een loterij met hulp van lokale
ondernemers. Kortom; super leuk!

Zie hieronder het filmpje van Gert-Jan Zijlstra; hij
zwemt 2 km mee met Maarten. Hij kan gesponsord
worden via Poiesz Nieuw Roden. Zet hem op, GertJan!

Op de agenda
Maarten zondag 8 juli in het VUmc
Zondag 8 juli van 14.00 uur tot 15.30 uur vertelt
Maarten zijn verhaal in het VUmc in Amsterdam.
Hoe hij het geluk had te genezen van kanker, hoe
hij daarna als zwemmer een gouden medaille wist
te behalen en hoe zijn genezing hem heeft
geïnspireerd om zijn bekendheid in te zetten om
zoveel mogelijk geld op te halen.
Wil je erbij zijn en zo gezamenlijk vooruitkijken
naar de 11stedenzwemtocht? Meld je dan nu aan –
first come, first serve. Per persoon zijn er maximaal
vier kaarten beschikbaar.

Ken jij of ben jij een deelnemer, vrijwilliger of sponsor met
een verhaal dat moet worden verteld? Stuur jouw verhaal
dan op naar deelnemers@mvdwfoundation.nl!
Op de hoogte blijven? Volg ons op alle kanalen: Instagram,
Facebook, Twitter en de website.
U heeft bij uw inschrijving aangegeven nieuwsberichten
over de 11stedenzwemtocht te willen ontvangen. Daarom
sturen wij u graag deze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte
blijft over (de aanloop naar) dit bijzondere evenement.
Mocht u toch willen afzien van nieuwsberichten over de
11stedenzwemtocht, wilt u dan een mailtje sturen naar
deelnemers@mvdwfoundation.nl
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