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€ 3.500.000,gedoneerd
Volgende tussenstand wordt bekend gemaakt
op zondag 26 augustus tijdens de huldiging.

Een bericht van Maarten

`
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Doneren tot 30 september
Het donatiegeld van de deelnemers kan door de
donateurs nog tot 30 september worden
overgemaakt via de persoonlijke pagina van de
deelnemers.

Documentaire 11stedenzwemtocht
"Het moet zo extreem"

De kranten staan er bol van, radio en televisie
weten Maarten overal te vinden en social media
is ontploft. Zo veel mooi, ontroerend,
indrukwekkend materiaal is deze week
verschenen in de media. Nieuwsgierig? Kijk voor
een selectie op
https://11stedenzwemtocht.pr.co.

11stedenzwemtocht van Maarten van der
Weijden in 35 aangrijpende foto's
Omdat beelden vaak meer zeggen dan
woorden: via deze link de 11stedenzwemtocht
van Maarten in 35 aangrijpende foto’s.

Tussenstand
Nog geen twee dagen na zijn monstertocht door
Friesland maakte Maarten in het tv-programma
Laat op 1 op dinsdagavond een nieuwe
tussenstand bekend: € 3,5 miljoen. Maarten is
erg dankbaar voor alle steun van de afgelopen
dagen en hoopt dat de komende dagen het
bedrag nog groeit. "Het liefst naar €4,5 miljoen,
want dan kunnen we alle 11 geselecteerde
kankeronderzoeken waarvoor ik zo lang heb
gezwommen optimaal helpen."

Doneren kan nog
Als je hebt genoten van de prestaties van
Maarten van der Weijden en je draagt
kankeronderzoek een warm hart toe, dan kan je
nog steeds doneren via:
https://www.11stedenzwemtocht.nl
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De afgelopen 80 dagen is Olympisch
zwemkampioen Maarten van der Weijden
gevolgd door een cameraploeg. Dat heeft
geresulteerd in een prachtige documentaire die
a.s. zondagochtend wordt uitgezonden op Ziggo
Sport.

Dank aan de deelnemers
De start van Maarten in de Zwettehaven,
afgelopen zaterdag, was het begin van een
bijzondere monstertocht. Een tocht die meer
deed met Maarten, met jullie, met ons en met
Nederland dan wij allemaal hadden kunnen
voorzien. Een tocht om nooit te vergeten. Wat
wij evenmin zijn vergeten, is hoe jullie daaraan
hebben bijgedragen. Ondanks dat het meezwemmen helaas niet door kon gaan. En wij
realiseren ons wat de impact van die beslissing
moet zijn geweest. Graag komen wij hier op
korte termijn meer persoonlijk op terug. Dank
jullie wel voor alle e-mails van steun en support
die wij hebben mogen ontvangen, alle
aanmoedigingen aan Maarten en al jullie inzet!

Huldiging Maarten van der Weijden
De gemeente Waalwijk huldigt Maarten van der
Weijden op zondagmiddag 26 augustus in
Waalwijk. De huldiging vindt plaats op het
Raadhuisplein/de Markt in het centrum van
Waalwijk van 13.30-16.30.
Tijdens de huldiging wordt stil gestaan bij het
goede doel waarvoor deze actie gestart is:
onderzoek naar de genezing van kanker. Met de
organisatie van deze huldiging wil de gemeente
Waalwijk niet alleen terugkijken op de prestatie
van Maarten van der Weijden, maar ook een
podium bieden om zijn ultieme doel van € 4,5
miljoen te bereiken.

