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Deelnemers uitgelicht: Daisy de Crook
Ik ben Daisy, 22 jaar, en kom uit Zeewolde. Ik zwem
mee met de 11stedenzwemtocht omdat ik zelf te
maken heb gehad met kanker. Toen ik net 14 was,
werd ik gediagnosticeerd met botkanker. Het was
een jaar lang vol chemo’s, bestralingen en een
heftige operatie die ervoor heeft gezorgd dat ik nu
met 1 kruk door het leven moet. In die tijd heb ik
ook een hoop jonge kinderen leren kennen in het
ziekenhuis die het helaas niet hebben overleefd.
Daardoor heb ik altijd al eens een keer iets terug
willen doen voor het feit dat ik wel nog steeds leef.
Helemaal toen 3 jaar geleden de kanker bij mij
weer terug was gekomen en ik weer allerlei
behandelingen kreeg.
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Nu gaat het ontzettend goed en wordt het tijd dat
ik echt iets terug wil doen. Toen ik hoorde dat
Maarten van der Weijden de 11stedentocht gaat
zwemmen, raakte ik geïnspireerd en super
enthousiast. Met de mogelijkheid om 500 m of 2
km mee te zwemmen in een van de steden, dacht
ik: dit is mijn moment om iets terug te kunnen
doen. Zwemmen is iets wat ik wel kan en waar ik
mijn kruk niet voor nodig heb. Daarom zwem ik 2
km mee in Leeuwarden om zoveel mogelijk geld op
te halen en mijn steentje bij te kunnen dragen
zodat meer mensen kunnen genezen van kanker.
Dit gun je niemand, maar ondanks dat ik zelf kanker
heb gehad weerhoud het me niet om mijn leven te
leven en grenzen op te zoeken. Deze 2 km zullen
daar dan ook voor mij symbool voor staan.

Maarten in actie!
Bezinningsmoment
Op zondag 8 juli hebben we met vele deelnemers
en vrijwilligers een bezinningsmoment gehad.
Maarten vertelde 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.

Trainingstochtje
Afgelopen weekend, 14 en 15 juli heeft Maarten
nog een trainingstochtje gezwommen: 74 kilometer
van Bolsward naar Dokkum.

In actie voor: Ivonne Vrijmoed
Ik zwem in Sneek 2 km mee. Om sponsorgeld te
verzamelen hebben 2 klassen van het Terra te
Oldekerk een sponsorzwemmen gehouden voor de
Maarten van der Weijden Foundation. Hierbij zijn
ook opnames gemaakt voor Hart van Nederland.
Het zwemmen werd door 35 kinderen gedaan. Ze
konden zich laten sponsoren voor een vast bedrag
of voor een bedrag per gezwommen baantje. Aan
het eind van de ochtend kreeg ik een cheque
uitgereikt door mijn neefje en nichtje die het
sponsorzwemmen hadden georganiseerd voor mij
met daarop het geweldige bedrag van 1.445,60
euro!!! Het was een geweldige ochtend met zoveel
enthousiaste kinderen die zich allemaal hebben
ingezet om zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar
te zwemmen.

De 11 stedenzwemtocht in het nieuws
Volledig up to date blijven over alles over de toch in
het nieuws? Ga snel naar
https://11stedenzwemtocht.pr.co/

Wist je dat?
- Maarten tijdens zijn oefentochtje tussen
Bartlehiem en Dokkum de waterproof lichtbril
heeft getest. Het blijkt een succes, de lichtbril blijft
ook onder zware condities functioneren!
- In alle elf steden haalt Maarten bij een
stempelpost aan het water een stempel. Daar
ontvangt hij uit handen van de burgermeester een
cheque met het geldbedrag dat lokaal is
ingezameld.
- Maarten afgelopen vrijdag bij radio 538 te
beluisteren was?

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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