STATIEGELDFLESSEN ACTIE GROENE BORG
Beste Leerlingen,
Op zondag 1 oktober wordt voor de 5de keer de Pink Walk & Run georganiseerd in Westerbork.
Oktober is in Nederland de ‘Borstkankermaand’, dat wil zeggen dat er deze maand meer aandacht
is voor borstkanker.
Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen, maar ook mannen kunnen borstkanker krijgen,
maar dat komt niet heel vaak voor.
De Pink Walk & Run in Westerbork probeert geld in te zamelen voor meer onderzoek naar
borstkanker. Om er voor te zorgen dat er steeds minder mensen zijn die borstkanker krijgen.
Maar ook wordt het geld gebruikt om mensen met borstkanker te helpen als ze behandeld worden
in het ziekenhuis. Meestal moeten ze geopereerd worden en krijgen ze veel medicijnen.
Misschien heb je wel eens gehoord van een chemokuur. Dan krijg je heel veel medicijnen tegelijk.
Sommige mensen worden daar wat misselijk van, soms verliezen ze hun haar en sommige hebben
‘nergens’ last van.
Misschien ken je zelf ook wel iemand die borstkanker heeft, of heeft gehad. Want het komt best
vaak voor.
De Pink Walk & Run organiseert een wandeling, maar ook de hardlopers kunnen meedoen aan een
run. Om mee te doen betaal je inschrijfgeld. Dit geld gaat naar het goede doel: meer geld voor
borstkankeronderzoek.

Groene Borg komt in actie:
Ook op school horen we regelmatig verhalen van ouders en kinderen over borstkanker.
En dan komt borstkanker soms wel heel dichtbij.
Daarom willen wij ook in actie komen!
Hoe gaan we dat doen:
We willen de komende weken met z’n allen zo veel mogelijk lege statiegeldflessen
inzamelen. De flessen kunnen ingeleverd worden op school. Er komen grote big bags
waar we de flessen in verzamelen en vlak voor 1 oktober zullen we alle flessen inleveren
om zo hopelijk met een mooie cheque van de Groene Borg op 1 oktober aan de start van
de Pink Walk & Run te verschijnen.
Help jij ook mee?
Vanaf a.s. maandag 11 september t/m vrijdag 29 september kunnen de flessen
ingeleverd worden bij de juf of meester of in de big bags.
Meelopen met de Pink Walk & Run:
Hoewel er niet veel kinderen meelopen met de Pink Walk & Run, kan/mag het wel.
Want de Pink Walk & Run is voor iedereen. Op ww.pinkwalk.nl kun je je aanmelden.
Natuurlijk wel eerst overleggen met je ouders/verzorgers.

