Ingezonden

Team “Fur Life goes
Alpe d’HuZes”
Pelsdierenhouderij fietst voor het goede doel

Na weken van voorbereiding en
training was het dan eindelijk
zover! Op donderdag 2 juni jl.
mochten we in alle vroegte de
Alpe d’Huez trotseren; de meesten
fietsend, sommigen lopend.
Deze berg heeft een lengte van
ruim 13.5 km met een gemiddeld
stijgingspercentage van bijna
8% en kent 21 bochten. Het
hoogteverschil tussen dal en het
bergdorp is ruim 1000 meter.

Marion van den Broek

Terwijl het kwik vorig jaar nog tot 30 graden steeg, was het dit jaar verrassend fris.
Prima weer om de berg omhoog te fietsen,
maar bibberend van de koud weer naar
beneden. Ieder op ons eigen niveau hebben we ons uiterste best gedaan om de
berg meerdere keren te beklimmen. En
allemaal met hetzelfde doel: een bijdrage
leveren aan de strijd tegen kanker!
En dat is wat Alpe d’HuZes zo speciaal
maakt; de saamhorigheid en het enthousiasme van alle deelnemers, vrijwilligers en
supporters!
De avond voorafgaand aan deze dag was er
een bezinningsbijeenkomst in Palais du
Sport, waar zo’n tweeduizend mensen bij
elkaar kwamen. Je werd er geraakt door de
verhalen van mensen die vertellen wat het
is om te leven met kanker en met alle onzekerheid die dit met zich meebrengt. Maar je

de pelsdierenhouder

hoort ook verhalen over mensen die het
niet meer kunnen vertellen. Op zulke
momenten realiseer je je weer eens dat
gezondheid je grootste goed is, je grootste
rijkdom. Met die indringende boodschap
en met het besef van je eigen bevoorrechte
positie begin je de volgende dag aan deze
zware klim. Door de hele entourage van
foto’s van dierbaren, posters die je moed
inspreken en kaarsjes die branden voor
dierbaren in alle eenentwintig bochten, dat
allemaal opgeluisterd door de vele supporters en vrijwilligers, word je als het ware
omhoog getrokken en ga je mee in deze
‘flow’.
De regen in de loop van de middag maakt
het extra zwaar; koud tot op het bot en
met een pijnlijk zitvlak wordt uiteindelijk
de finish voor de tweede, derde, vierde, vijfde en soms zelfs voor de zesde keer bereikt.

Maar het is het meer dan waard….afzien en
genieten tegelijk!
De vrijdag die volgt, is voor sommigen
alweer de dag van de terugreis. Maar met
nog een behoorlijke groep hebben we
genoten van deze rustdag, met als hoogtepunt op vrijdagavond een afsluitend feest
met een daverend optreden van de feestband Pater Moeskroen.
Als team Fur Life, met onze supporters,
hebben we het ontzettend gezellig gehad
en kunnen we terug zien op een onvergetelijke ervaring. En zijn we blij om op deze
manier ons steentje bij te kunnen dragen
aan de strijd tegen kanker.
Bij deze willen we dan ook alle sponsoren
bedanken voor hun financiële bijdrage.
Zonder hen was deze week niet zo’n groot
succes geworden.
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"Op zulke momenten
realiseer je je weer eens dat
gezondheid je grootste goed
is, je grootste rijkdom."
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Ingezonden

Alpe d’Huzes actie
Op 22 mei jl. werd door Marion van de Broek tijdens de open dag speciaal aandacht besteed aan het goede doel Alpe d’Huzes.
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Zij haalde € 500,- op met de verkoop van pannenkoeken, broodjes
Knak en de prijsvraag.
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