STATIEGELDFLESSEN ACTIE GROENE BORG
Beste Ouders,
Op zondag 1 oktober wordt voor de 5de keer de Pink Walk & Run voor Pink Ribbon georganiseerd in
Westerbork. Deze eerste zondag in de borstkankermaand kleurt Westerbork roze en zullen de
honderden deelnemers in een grote roze slinger door het Drentse landschap wandelen en hardlopen.
Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 6, 10 of 16 kilometer of een
recreatieve run van 5 of 10 kilometer.
Het doel van de Pink Walk & Run is het ophalen van zoveel mogelijk geld voor Pink
Ribbon. Pink Ribbon is onderdeel van KWF Kankerbestrijding en financiert
wetenschappelijke onderzoeken en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en
langetermijneffecten van borstkanker.
Is het nodig:
In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het aantal borstkankerdiagnoses
stijgt nog steeds. Jaarlijks krijgen ruim 17.000 mensen de diagnose en per jaar
overlijden er ongeveer 3200 mensen aan de gevolgen van de ziekte. Maar ook als je de
ziekte overleeft, heeft borstkanker vaak zeer ingrijpende en blijvende gevolgen zoals
hart- en vaatziekten door bestraling en chemotherapie, het moeten accepteren van een
lichaam zonder borst(en) en onvruchtbaarheid door de chemo- en/of hormoontherapie.
Harde cijfers en ingrijpende gevolgen. Misschien heeft u het ook van dichtbij
meegemaakt? Familie, vrienden, buren of misschien heeft u zelf borstkanker (gehad)…
Belevenis:
De Pink Walk is meer dan alleen een wandeling. Het gevoel van saamhorigheid is groot.
Het is vooral ook een gezellige tocht waarin er niet voorbijlopen wordt aan het doel.
Met een ‘Laan van Bezinning’, de mogelijkheid om een kaarsje te branden, stemmige
pianomuziek maar ook gezellige finishmuziek van de Akoestini’s en de mogelijkheid om
een hartenwens achter te laten op de Pink Wall.

Groene Borg komt in actie:
Ook op school horen we regelmatig verhalen van ouders en kinderen over borstkanker.
En soms komt het wel heel dichtbij.
Daarom willen wij ook in actie komen om zo een bijdrage te leveren aan meer
borstkankeronderzoek.
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 bigbags
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.
Helpt u 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 in de centrale hal.
Meelopen met de Pink Walk & Run:
We willen op 1 oktober ook graag meelopen met een groep van de Groene Borg.
Loopt u ook mee? We hebben gekozen om mee te lopen met de 10 kilometer Walk.
Deze begint om 10.30 uur vanaf Brasserie Diggels. We verzamelen om 9.45 uur op het
schoolplein en lopen dan gezamenlijk naar de start. Hier zullen we de cheque
overhandigen en vervolgens beginnen met de Walk.
Om wachten te voorkomen is het wel handig als u zich van te voren aanmeldt voor de
Walk op www.pinkwalk.nl . Deelname kost bij voorinschrijving €10. Als u op 1 oktober
inschrijft aan de start kost het meelopen €15. Dit inschrijfgeld gaat ook naar Pink Ribbon.
Om ons heen horen we het (te)vaak… weer iemand met borstkanker… we schrikken
ervan en ook de cijfers liegen er niet om. Een goed doel, dat zó dichtbij ons staat en
waarvan we zó hopen dat het onze deur voorbij gaat. Dat heeft een steuntje in de rug
nodig.
Helpt u ook mee?
Namens de directie en medewerkers van de Groene Borg

