Wie zijn wij?
Wij zijn Team 20 - Help Een Mens, één van de 360 teams die in 2019 -alweer voor de 12e keer- meedoet aan de Roparun. Het
doel van de Roparun is zoveel mogelijk geld ophalen voor mensen met kanker. Niet voor onderzoek, maar voor concrete middelen
en activiteiten om de (laatste) levensdagen van deze patiënten voor zover mogelijk te veraangenamen.
Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld, 520 km van Parijs naar Rotterdam (en sinds 2012 ook van Hamburg), die
van 8 tot en met 10 juni 2019 voor de 28e keer wordt gehouden. Roparun is een unieke hardloopwedstrijd, met een even uniek
doel: "Trachten leven toe te voegen aan de dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven".
In 2017 is totaal € 5.497.643 opgehaald, een zeer mooie opbrengst!

Behalve dat wij hard trainen voor de Roparun, zijn we daarnaast druk bezig met het zoeken naar sponsors, donateurs en het
ontplooien van activiteiten. Want wij willen graag zo veel mogelijk geld inzamelen. Zo organiseren we eind november een
Sinterklaasloop, in april 2019 ons 11e sponsordiner, collecteren we, plaatsen we diverse statiegeldboxen in supermarkten, bakken
we paasbroden of speculaastaarten, staan we op rommelmarkten enz, enz.
Ons team doet mee aan de Roparun met een teamcaptain, 8 lopers, 4 fietsers, 4 chauffeurs, 2 bijrijders, 1 masseur en verzorger.
Allemaal zetten we ons in om materieel voor het team bij elkaar te krijgen om aan de Roparun deel te kunnen nemen.
We gaan voor een gezellige sfeer in goed teamverband. Betrokkenheid bij het team en de doelstelling van Stichting Roparun
waarbij plezier in alles wat Roparun met zich meebrengt erg belangrijk is.
Wij zijn dus hele enthousiaste Roparunners met tussen 0 en15 jaar Roparun-ervaring!
Elke bijdrage is welkom! Dat kan geld zijn, maar ook een donatie in natura of het kosteloos ter beschikking stellen van materialen
zoals bijv. een aggregaat, drank, broodjes, loophesjes e.d.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat wij doen voor welke bijdrage? Neem gerust contact op met de
sponsorcoördinator Lilian van der Steen (lvandersteen2014@gmail.com).
Wij nodigen u uit kennis met ons te maken door een bezoek aan onze website! www.helpeenmens.nl
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en hopen u te zien bij de finish op 10 juni 2019 in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
Team 20 Help Een Mens
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