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Voorlopige tussenstand:
€ 4.311.810,72

Opbrengst donaties voor
kankeronderzoek stijgt verder
De onvoorstelbare zwemprestatie van Maarten
van der Weijden blijft tot de verbeelding
spreken. De afgelopen dagen is het
aantal donaties voor kankeronderzoek opnieuw
sterk gestegen. De laatste stand is ruim 4,3
miljoen euro. Dat maakte een gelukkige Maarten
van der Weijden vanmiddag bekend tijdens een
huldiging in zijn woonplaats Waalwijk.

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

Huldiging Maarten van der Weijden
Maarten zwom afgelopen weekend 163
kilometer en 55 uur om geld op te halen voor elf
verschillende kankeronderzoeken. Bij de
huldiging maandagavond in Leeuwarden stond
de teller op 2,5 miljoen euro. Dat bedrag is
sindsdien fors gestegen.
Maarten hoopt de magische grens van 4,5
miljoen euro donaties te halen. Dan kunnen alle
geselecteerde onderzoeken optimaal worden
ondersteund. Daarom blijft doneren voorlopig
mogelijk via www.11stedenzwemtocht.nl.

`

Vanmiddag, zondagmiddag 26 augustus is
Maarten van der Weijden gehuldigd in de
gemeente Waalwijk. De huldiging was een feest
met een serieuze invulling. Burgemeester Nol
Kleijngeld: “Maarten heeft een ongelooflijke
prestatie geleverd met zijn 11stedenzwemtocht.
Op sportief gebied, maar wat eigenlijk nog
belangrijker is: hij heeft heel Nederland
gemobiliseerd. We vinden het belangrijk om stil
te staan bij het goede doel waarvoor deze actie
gestart is: onderzoek naar de genezing van
kanker.”

Evelien de Bruijn verzorgde de presentatie van
deze middag. Zij volgde Maarten van der
Weijden vorig weekend ook in Friesland namens
Hart van Nederland. Na het welkom volgden
enkele interviews afgewisseld met optredens
van O’G3NE. Rond 16.00 uur vond de
daadwerkelijke huldiging plaats door
burgemeester Kleijngeld. En niemand minder
dan Guus Meeuwis heeft het programma
afgesloten.

Oproep: wat gebeurde tijdens de
11stedenwemtocht in de steden?
De ‘Zwemtocht der Zwemtochten’ ging over
meer dan zwemmen alleen. Er is ook stilgestaan
bij wat het betekent om kanker te hebben en de
onderzoeken die zo hard nodig zijn. Er waren in
de verschillende steden uitgebreide
podiumprogramma’s met gesprekken, columns
en interviews met daarbij ruimte voor een lach
en een traan. BN’ers en muzikale talenten
traden op.
Heb jij nog materiaal, beelden fragmenten,
foto’s of filmpjes van de optredens in de steden?
Van Lisanne Spaander en Sander de Hosson?
Van Rob Koops? Syb van der Ploeg? Of van die
andere BN’ers en talenten? Stuur ze dan op naar
ons: irene@mvdwfoundation.nl.
Zet erbij waar het was, welk moment/tijdstip en
wie het heeft gemaakt. Dan maken wij van dit
materiaal nog een mooie compilatie die gedeeld
zal worden op social media.

“We wilden de huldiging het liefst in Waspik
organiseren, de woonplaats van Maarten”,
vertelt burgemeester Kleijngeld, “Helaas was
daar geen locatie beschikbaar voor zo’n groot
evenement. Er waren duizenden bezoekers,
daarom is uitgeweken naar Waalwijk.

Nieuws

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.
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