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Dertig mei 2020, de dag dat de 29e editie van Roparun van start zou gaan in Parijs
en op een nieuwe locatie in Bremen. Helaas ziet dit jaar er compleet anders uit

REDACTIE
Roparun kantoor en vrijwilligers

dan gedacht. Zoals bij iedereen bekend gaat de Roparun dit jaar niet door. Jammer
natuurlijk voor deelnemers, vrijwilligers, doorkomsten en alle andere betrokkenen,

CONCEPT & PRODUCTIE
Veenman+

maar vooral voor onze goede doelen. De doelen waar we ons ieder jaar voor inzetten
en die rekenen op de steun van Stichting Roparun. Natuurlijk doen wij er alles aan
om projecten die het nu het hardst nodig hebben onze steun te (blijven) geven.

FOTOGRAFIE
Roparun fototeam
Foto voorpagina: Jurre Bosman

Zoals de goede doelen op onze Stichting rekenen, is het heel fijn om te weten
dat wij op zoveel Roparunners kunnen rekenen. Teams die aangeven dat ze extra
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OPLAGE
2.500

gemotiveerd zijn om geld in te zamelen, ondanks dat ze geen Pinksterweekend
kunnen beleven. Vrijwilligers die helpen met de snelle en soepele afwikkeling van
het evenement en onze fantastische partners en leveranciers die hieraan (veelal

Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, op welke manier dan ook, zonder
toestemming van de Roparun-organisatie.

kosteloos) willen meewerken.
Juist in deze situatie is maar weer eens gebleken dat Roparunners een hechte

ROPARUN EN HET CBF-KEUR
Sinds 1996 verleent het CBF een keurmerk
aan fondswervende instellingen. Elk fonds
dat in aanmerking wil komen voor een CBFKeur moet aan dezelfde criteria voldoen en
dezelfde procedure doorlopen. Fondswervende
instellingen moeten minimaal als zodanig actief
zijn in Nederland. Het keurmerk wordt
afgegeven voor een periode van 3 jaar, waarbij
jaarlijks wordt getoetst of de organisatie nog
aan de gestelde criteria voldoet.
Het CBF heeft een licentie van de Raad voor
Accreditatie voor het verstrekken van het
CBF-Keur.

familie vormen, van aanpakken weten en positief naar de toekomst kijken. Dit is
terug te zien in de vele hartverwarmende reacties die we hebben mogen ontvangen
van deelnemers, vrijwilligers en leveranciers, maar ook van doorkomststeden en
gemeentes.
We kunnen niet in de toekomst kijken en weten niet hoe de wereld er volgend jaar
uit ziet. Het zijn onzekere tijden, maar Roparun staat niet stil. Als het aan ons ligt
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gaan we er alles aan doen om van onze dertigste editie in 2021 een groot feest te
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maken. Welke aanpassingen er ook nodig zijn, het Roparungevoel blijft.
Vele teams hebben al aangegeven dat zij volgend jaar weer meedoen, maar er
is altijd nog voldoende plaats voor nieuwe teams. Onze doelen rekenen op ons.
Kunnen wij op jullie rekenen?
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ROPADOEL

‘Bij coöperatie DELA geloven we dat
we er zijn voor elkaar. Wij voelen ons
daarom trots en vereerd dat wij samen
met jullie de run op het leven tot een
nog groter succes kunnen maken voor
mensen in de palliatieve zorg.’
Martin de Jong, directeur
Coöperatie DELA, hoofdsponsor Roparun

STICHTING
VERDRIET DOOR
JE HOOFD
KANKERSPOKEN

HOE LEG JE EEN KIND VAN ZES UIT DAT MAMA ZIEK IS? EN HOE GEEF JE ANTWOORD OP
VRAGEN DIE KINDEREN HEBBEN ALS EEN VAN DE OUDERS KANKER KRIJGT? DIE VRAGEN
ZETTE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG NEL KLEVERLAAN ER BIJNA TWINTIG JAAR GELEDEN
TOE AAN OM TE BEGINNEN MET HET PROJECT ‘KANKERSPOKEN’. DE NAAM ROEPT AF
EN TOE VRAGEN OP, MAAR NEL GEEFT AAN DAT DAT IN DE PRAKTIJK HEEL ERG MEEVALT.
“KINDEREN ZITTEN NIET MET DE NAAM EN SNAPPEN WAAR DIE VANDAAN KOMT. HET
NIEUWS DAT EEN VAN DE OUDERS KANKER HEEFT, KAN GAAN ROND SPOKEN IN HET
HOOFD VAN EEN KIND. HET ROEPT VRAGEN OP, MAAKT EEN KIND MOGELIJK OVERBEZORGD
OF BEÏNVLOEDT DE CONCENTRATIE OP SCHOOL”.

5

ROPADOEL

Eerste stappen
Ontwikkelingspsychologen bestuderen de psychologische veranderingen
die je doormaakt van kinds af aan. Iets ingrijpends als een zieke ouder kan
een behoorlijke impact hebben. Maar daar was nooit heel veel aandacht
voor. Wat doet zoiets met een kind? En hoe maak je het bespreekbaar in de
klas of op de sportclub?

bestaan dus al een tijdje. In 2018 ontstond het idee om naast de online
hulpmiddelen ook een tastbaar houvast te creëren voor de kinderen. Dat
werd Jess, een knuffel die ervoor zorgt dat het logo van de stichting tot
leven komt. Voor dit project is een aanvraag gedaan bij Roparun. Er is
vanuit de Roparun een bedrag van €15.000 gegeven voor de ontwikkeling
van Jess en een bijbehorend boek.

Nel voerde wel al gesprekken met klassen en kinderen in deze situatie,
maar hoe zet je zoiets breder uit? Via een bevriende regisseur kwam Nel
in contact met producent Bernard Neuhaus. Bernard was producent van
verschillende programma’s, waaronder ook programma’s speciaal voor
kinderen.

“Met Jess wilden we ons logo een eigen leven geven. De getekende versie
zie je al veel terug op onze site. Het mannetje wijst, roept, kijkt sip of juist
vrolijk. Maar we wilden hem vooral ook tastbaar maken. Jess moest een
maatje worden voor kinderen”.

ROPADOEL

Naast de knuffel is er ook een boekje gemaakt dat het verhaal vertelt van
Jess en Sam die samen op jacht gaan naar de kankerspoken. Dit verhaal
geeft goed weer wat de toegevoegde waarde is van Jess.

Samen maakten ze in 2001 de tv-documentaire “Verdriet door je hoofd”.
In de documentaire vertelden kinderen hoe zij omgingen met de angst,
het verdriet en de verwarring die de kanker opriep. Tegelijk met de
documentaire is ook de site Kankerspoken gelanceerd. Voor deze site zijn
ze destijds genomineerd voor een gouden @penstaart, een prijs voor sites
die goede online content aanbieden voor kinderen. De website is ingericht
voor verschillende doelgroepen. Kinderen, jongeren en volwassenen
kunnen er antwoord op hun vragen krijgen of leren over de situatie. Per
leeftijdscategorie is er rekening gehouden met manier waarop dingen
uitgelegd worden.

Het jongetje Sam houdt Jess vast als hij nerveus of bang is. Hij vertelt aan
Jess hoe hij zich voelt en leert samen met Jess over de behandelingen die
zijn vader ondergaat. Ook neemt hij knuffel Jess mee naar school, dit biedt
de mogelijkheid om een gesprek te beginnen over de situatie en Sam kan
op deze manier aan zijn vriendjes uit leggen wat er allemaal gebeurt.

Je kan bij Kankerspoken terecht voor informatie en materiaal,
maar uiteraard ook om een vraag te stellen of om contact te
krijgen met lotgenoten. Benieuwd?

Jongeren kunnen ook terecht op het forum. Ze vinden mogelijkheden om
met anderen die in dezelfde situatie zitten te spreken of informatie over
bijvoorbeeld de behandelingen die een ouder ondergaat.

Kort nadat knuffel Jess uitkwam kreeg de
stichting een tekening van een meisje. Haar
vader had kanker en ze had zowel een blauwe
als een roze Jess getekend, met daarbij het
verzoek of ze een meisjes Jess konden maken
... je snapt het al. Dat is Josie geworden! Ze
heeft in ieder geval alvast een plaatsje in het
boek van Jess en Sam gekregen!

Neem een kijkje op kankerspoken.nl voor alle beschikbare
informatie en Jess.

Ouders, vrienden of docenten kunnen terecht op de site voor informatie
over het bespreekbaar maken van kanker en alles wat daarbij komt
kijken. Er zijn tips voor een gesprek met kinderen en er is informatie voor
leerkrachten en hulpverleners.

Recently the site has been translated in English as well. Curious?
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Foto: Huck Sim

Visit kankerspoken.com for more information.
Jess
De stichting Verdriet door je hoofd en het project Kankerspoken
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Leonie Hoekstra
Toen ik jaren geleden mijn eerste Roparuns
fietste stonden mijn zus en haar gezin langs de
kant. De kleintjes riepen: “wij willen dit later
ook!”. Ik deed het niet voor die bekende, maar
voor de ver van m’n bed show. In 2016 mijn
laatste Roparun deelname.

STAY

En toen kwam 2018. Geen ver van m’n bed show
meer: mijn zus kreeg borstkanker en onderging
in dat jaar alle behandelingen van operatie tot
bestraling en chemo. De laatste op 28-12.
2019 heeft dat kleine nichtje haar eerste
Roparun gefietst op de fiets die al meerdere
keren met mij op avontuur ging met mijn
zwager als loper bij haar. Samen met mijn
inmiddels genezen zus stond ik langs de kant.
We hoopten dat 2020 een mooi jaar zou worden

VEEL MOOIE REACTIES. LEES HIER DE LIEVE BERICHTEN VAN

Met paps in onze gedachten.

Voor Pauline, een motorrijdster die de teams
onderweg altijd kan laten lachen en nu zelf
een hart onder de riem kan gebruiken!

Team 326, Run for Cancer uit Deventer. En dan speciaal voor Anna Claudia
die zich zorgen maakt over haar zieke moeder en vrienden. Voor Victor die
zelf aan het herstellen is van een pittig behandelingstraject. Voor Martin en
zijn vrouw die hun kleinkinderen al een tijd niet kunnen knuffelen. Voor Hans
die vorig jaar tijdens de Roparun liep met zijn zieke vader in gedachten en
al helaas afscheid heeft moeten nemen. Zo kunnen we wel even doorgaan,
want iedereen heeft te maken met zieke en kwetsbare mensen om zich heen
waar we ons zorgen om maken. Dus voor iedereen, zorg goed voor jezelf en je
medemens!

TEAMLEDEN, VRIJWILLIGERS EN ZELFS ONZE AMBASSADEURS!
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Miron - Longafdeling verpleegkundige
Evelien - Nierdialyse verpleegkundige
Joke - IC verpleegkundige
Oswald - Radioloog
Jan Gert - OK-afdeling anesthesie
Wilma - Apothekersassistente

Ellen Bekke Wanschers

DEZE VRAAG OP DE FACEBOOKPAGINA VAN ROPARUN GAF

Dit jaar mag dat helaas niet zo zijn en wil ik
mijn lieve zus en mams een hart onder de riem
steken. We hebben verdriet, dragen dit samen
en gaan op avontuur zodat we ook weer kunnen
genieten

Het team Almeloopers bestaat o.a. uit 6
medewerkers ZGT-ziekenhuis Almelo.

Op dit moment allemaal ingezet om de
coronapatiënten te verzorgen en samen
met het team Almeloopers een ingelijst
kaartje aan elk corona bed gezet.. Als dat
geen teamverband is.

WIE WIL JIJ IN DEZE TIJD EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN?

De Roparun 2020 zou voor hem zijn. Mijn
nichtje, neefje en zwager op avontuur en
ik met mijn zus en moeder als supporters
langs de route. Met verdriet én genieten van
het avontuur. En zoals m’n vader zou zijn:
supertrots!

Sandy Verseys

Philip Dhert

AND

na haar herstel. Maar... toen trof deze ziekte
onze vader en binnen enkele weken droegen we
samen zijn kist.
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Yvette van Eijk

Kelly Roelandt

Sandra Engels

Voor team 182 uit Zele! Elk van ons zet zich jaar na
jaar in om geld in te zamelen. Voor de mensen die
het echt nodig hebben.

Voor het promo team van zowel Parijs als Duitsland!!
Wij tellen de dagen al af naar de 2021 editie, waar
we alle kanjers van teams, vrijwilligers en fans weer
mogen aanmoedigen en begroeten

Lydia Wierikx

Timo van Bommel die een paar weken na het verliezen van zijn beste vriend de
Roparun uit liep. Zoveel respect
Het is een topper!

♥️🙏🏼

✨

Heleen, gezien in 2015 net voor de finish.
Onbekend maar toch geknuffeld en een
shirt van ons team gegeven. Een jaar later
is deze foto gemaakt, 2 maanden voor de
Roparun een mail ontvangen met haar
naam, ze wenste ons team succes. Wat een
powervrouw! Blij met mijn bonuszus

❤

Pauline
Verkeersregelaars
Gelderland-Midden

Voor Sandy, Allard, Niels, Jos en en en...
de rest van het motorteam. Ik ben ze allemaal
erg dankbaar en blij dat ik ze heb mogen
leren kennen. (ik zie nog beelden voor me hoe
sommigen voor het geblindeerde raam stonden
te dansen in hun onderbroek ) Naast alle
teams, zijn zij ook super toppers! En speciaal
toch wel Sandy en Allard... Die meededen met
het opvrolijken en verkleedpartijtjes

Een hart voor alle collega’s
die zich inzetten voor een
veilige Roparun.

🙈

😘

Maartje Krekelaar
(Ambassadeur Roparun)

Esther Heijkoop
Team 336 De AntonivanLeeuwenhoekrunners,
allemaal werkzaam in de zorg, we vervullen
diverse functies maar met hart en ziel gaan we
voor de beste zorg voor onze patiënten!
Maartje Brandt Anniek Zaalberg Claudia Veen

Ik wil de vrijwilligers bedanken voor
hun inzet het hele jaar door. Super
jammer dat de Roparun dit jaar niet
door kan gaan, maar ik ben er 2021
weer bij en ik hoop jullie ook!

🍀🏃🚴🚌

❤️

😁

Ellen

Jacinta Jansen

Bas Nijhuijs
(Ambassadeur Roparun)

Ik zou zeggen iedereen van de Roparun familie. Vele teams
hebben en zijn nog bezig met de voorbereidingen. Al die
vrijwilligers die al het een en ander gedaan hebben. En al
degene die achter de schermen werken om er iedere keer
een feest van te maken

Bedankt voor de super inzet van alle
teams, we gaan er volgend jaar een
prachtige editie van maken! Ook een
grote duim omhoog voor alle sponsoren
van de teams en de organisatie!

💕💕❤

Mijn zoon M. F. die nu werkt op IC in Den Haag
Ziekenhuis. Hij had graag weer de Roparun
gelopen. Wie weet volgend jaar weer.

🐣❤️🙏🍀

🐣

Nelli Cooman
(Ambassadeur Roparun)

Henk Huijzers Fernandez

Wat jammer dat ik jullie dit jaar niet van
start kan laten gaan in Parijs, maar wij
als Roparunfamilie gaan door knallen
richting 2021!

Bram Som (Ambassadeur Roparun)
Ik hoop dat alle teams de goede voorbereidingen door
kunnen zetten om zo topfit aan de start van Roparun 2021
kunnen verschijnen! Teams, succes!
Op naar 2021!
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DOORKOMST

DOORKOMST

CHAPEAU!
Door het Coronavirus is veel in ons dagelijks leven tot stilstand gekomen. Voor jullie als fervente sporters
moet dit een nare pas op de plaats zijn. Velen waren immers al aan het aftellen tot het grote evenement in het
Pinksterweekend. En ook wij waren al druk bezig met voorbereidingen om de Groene Hilledijk
op 1 juni voor de laatste keer helemaal oranje te kleuren!

handen stuk geklapt en nóg fanatieker de hoed voor jullie afgenomen. En ook drummer Jessie was al druk aan
het oefenen om jullie nog meer mooie momenten te bezorgen…

Foto: Mirjam Lems

Heel graag hadden wij jullie dit jaar nóg feestelijker dan anders ingehaald, met nóg meer enthousiasme onze

Helaas heeft de organisatie terecht moeten besluiten dat het niet verantwoord was om deze editie door te
laten gaan. Hoe jammer we het ook vinden, we kijken vooral vol trots terug op vele bijzondere, emotionele en
onvergetelijke Roparun-doorkomsten langs het Familiehuis in Rotterdam-Zuid.

We voelen ons gelukkig gesteund door een blijvende samenwerking met Roparun, ook als wij straks verhuisd zijn

Als we iets van deze heftige tijd leren, is het dat we het met elkaar moeten doen.

Foto: Mirjam Lems

komt. Vanuit daar kunnen we nog meer kankerpatiënten en familieleden het zo nodige samenzijn bieden.

Foto: Mirjam Lem

naar ons prachtige nieuwe en grotere Familiehuis tegenover het Erasmus MC, dat mede dankzij jullie tot stand

We eindigen dan ook met de woorden: blijf gezond en wees lief voor elkaar.
Kankerpatiënten kunnen niet zonder familie, wij kunnen niet zonder jou.

‘BLIJF GEZOND EN WEES
LIEF VOOR ELKAAR.

Graag tot volgend jaar!

KANKERPATIËNTEN
KUNNEN NIET ZONDER

FAMILIEHUIS DANIEL DEN HOED

FAMILIE, WIJ KUNNEN NIET

14

Foto: Mirjam Lems

MANAGEMENT & VRIJWILLIGERS

ZONDER JOU.’

ROPADOEL

‘HET INLOOPHUIS WAS VOOR MIJ
HET LIJNTJE NAAR
MEEDOEN AAN
DE NORMALE MAATSCHAPPIJ

ROPADOEL

TOEN MONIQUE 8 JAAR GELEDEN DE DIAGNOSE BORSTKANKER KREEG, WAS
ZE HEEL STELLIG: ‘DE ARTS VERTELDE DAT IK HIER NIET DOOD AAN ZOU GAAN
DUS WILDE IK GEEN NARE EMOTIES TOELATEN. DIE LEVEREN IMMERS NIKS OP.
MIJN PLAN WAS: FOCUS OP DE BEHANDELINGEN EN DAARNA WEER VERDER
MET MIJN LEVEN. TOEN WIST IK NOG NIET DAT HET PAS ECHT ZWAAR ZOU
WORDEN ZODRA DE BEHANDELINGEN ACHTER DE RUG WAREN.’
Tijdens het douchen ontdekte ik een knobbeltje in mijn borst. Ik had al
eerder een cyste gehad, dus ging er vanuit dat dit er weer een was. Na
een paar dagen toch maar even langs de huisarts gegaan en die stuurde
me door. Toen de arts me na het onderzoek en de punctie vertelde dat het
kanker was, was mijn eerste vraag: “Ga ik hier dood aan?”. De arts zei van
niet, want mijn oksels voelden goed dus het was prima te behandelen. Ik
ging er heel praktisch in en dacht: niet ingewikkeld doen, dit zou maar een
kort durend onderdeel van mijn leven zijn.’
Donald Duck
‘Tijdens de chemo nam ik de Donald Duck mee en las alle flauwe
moppen voor aan mijn partner. Daar zaten we dan samen te lachen in het
ziekenhuis. Ik hield de focus op de dingen waar ik blij van werd. Daar had
ik namelijk nog wel controle over. Dat was een hele bewuste keuze. Ik
had veel last van bijwerkingen tijdens de behandelingen. Zoals extreme
vermoeidheidsklachten en extreme smaakverandering. Daardoor ben ik
bijna 30 kilo afgevallen in die periode.
De datum van de allerlaatste behandeling stond met uitroeptekens in mijn
agenda. Daarna zou ik weer verdergaan met mijn leven. Maar toen begon
het eigenlijk pas. Ik was nog zo ziek dat ik mijn leven gewoon niet kon
oppakken, hoe graag ik dat ook wilde. Zaken als aankleden, luisteren en
praten waren me zelfs te veel.’

‘NA DE
BEHANDELINGEN
WERD HET PAS
ECHT ZWAAR’
Inloophuis
‘Het advies was rustig aan doen. Maar thuisblijven maakt je wereld zo klein.
Ook het contact met gezonde mensen die op bezoek kwamen was lastig.
Zij zeiden telkens dat ik er zo goed uitzag, maar van binnen voelde ik me zo
ontzettend moe. Ik moest continu mijn grenzen bewaken en uitleggen dat
ik over 5 minuten graag af wilde ronden. Dit was heel lastig, want je wilt
mensen niet wegsturen. Je bent juist zo blij met hun bezoek.
Het inloophuis in Zwolle, nazorgcentrum IntermeZZo, heeft mij enorm
geholpen. Ik nam daar deel aan de yogalessen. Zo fijn om voor de
verandering niks uit te hoeven leggen. Iedereen daar weet waar je doorheen

Foto: IPSO
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gaat. Door in lesverband bezig te zijn hoefde ik het niet alleen te doen.
Het inloophuis was voor mij echt het lijntje naar meedoen aan de normale
maatschappij. Ik was heel ongelukkig geweest als IntermeZZo er niet was
geweest. Zij kijken heel individueel naar wat heb je nodig, wat levert het je
op en hoe helpen we je de regie te houden over het stukje leven waar je nog
wel invloed op hebt. Precies waar ik behoefte aan had.’
Zingeving
‘Vanaf het moment van de diagnose heb ik heel erg geprobeerd om hier op
een gezonde manier mee om te gaan. Om de kanker niet de baas te laten
zijn. Als ik blij wil zijn, dan mag dat ook. Dus in die zin is de zingeving niet
veranderd. Ik ben altijd al met zingeving bezig geweest en dit hele traject
heeft daar nog meer de focus op gelegd. Ik wil mijn leven niet halfslachtig
leiden of hierdoor laten verpesten. Wat mij erg geholpen heeft en wat ik
anderen mee wil geven: verzin een motto voor jezelf en prent dat in je hoofd
en probeer jezelf daaraan te herinneren. Mijn motto is: Als je het leuker kan
maken, doe dat dan.
Natuurlijk word je van je sokken geblazen door kanker en voel je je vaak
niet goed, dat is oké hier mag je in bewegen. Wat ik ook erg fijn vond was
de oncologische massage die ik kreeg tijdens de chemo’s. Hierdoor bleef
ik mezelf als één geheel voelen en hoorde mijn lichaam nog steeds bij mij.
Een echte aanrader. Niemand komt ongeschonden uit het ziekteproces
weet ik nu, maar door je eigen keuzes te maken en de regie te nemen, blijf
je wel zelf aan het roer staan.’

INSTELLINGEN
PSYCHOSOCIALE
ONCOLOGIE (IPSO)
Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO) is de
brancheorganisatie voor inloophuizen voor mensen met kanker
en hun naasten in Nederland. Stichting Roparun heeft IPSO
in 2020 gesteund met een bedrag van 350.530 euro. Stichting
Roparun en IPSO bespreken verdere ondersteuning in deze, ook
voor de inloophuizen, moeilijke periode.

TEAM
UITGELICHT

Foto: archief Ahoyrunners

TEAM
UITGELICHT

Team
182
010

AHOY RUNNERS

TEAM AHOYRUNNERS ZOU IN 2020 VOOR DE 17E KEER ONDER DE STARTBOOG
STAAN IN PARIJS. DAT DE ROPARUN DIT JAAR NIET PLAATSVINDT, ZAL DIT
PINKSTERWEEKEND WEL WENNEN ZIJN VOLGENS TEAMCAPTAIN LEONARD ZWAAL.

ROPAREADER
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ORGANISEREN ZIT IN ONS
BLOED, VANZELFSPREKEND DAT WE IEDER JAAR
GOED GEORGANISEERD
OP PAD GAAN.”

Het team Ahoyrunners is ontstaan in 2004 door een spontane actie van een
Ahoy-medewerkster. De Roparun vertrok op dat moment al jaren vanaf
Ahoy Rotterdam naar Parijs, wat een mooie aanleiding was om ook een
team van Ahoy op te richten. Sindsdien doen de Ahoyrunners ieder jaar
mee in een samenstelling van collega’s, collega’s van toeleveranciers en
vrienden en bekenden van collega’s.

hebben van de organisatie. Ook hebben we altijd een wijnactie. Helaas
zijn door het Covid-19 virus een aantal van onze vaste events dit jaar niet
doorgegaan, zoals een bingo, spinningmarathon en taartenactie.” aldus
Leonard. Toen bekend werd gemaakt dat de Roparun dit jaar niet door zou
gaan, wilde het team net gaan starten met het aanschrijven van de vaste
sponsoren. “Ieder jaar hebben we zo’n 50 leveranciers die ons steunen
met geld en middelen. Aangezien het heel veel leveranciers zijn die uit de
evenementenbranche komen hebben we besloten dat we deze bedrijven
dit jaar niet gaan vragen, maar volgend jaar pas weer.”

Leonard is vanaf het begin betrokken bij het team, nu sinds 13 jaar ook
als captain van het team. “Tijdens de Roparun ben ik ook chauffeur op een
van de busjes die de lopers begeleidt. Het is mooi om te zien hoe collega’s
van diverse afdelingen een weekend op pad gaan. Normaal zien je elkaar
regelmatig in de kantine, maar tijdens dat weekend werken we op een
ultieme manier samen.”

Een Roparun-vrij Pinksterweekend in het vooruitzicht, hoe gaan we
daar mee om? Voor Leonard zal het even wennen zijn “Ik ben 16 jaar met
Pinksteren niet thuis geweest. Ik hoop niet dat ik om 4 uur in de nacht
het hele huis ga wekken om te zeggen dat we over een uur gaan lopen.”
Natuurlijk wordt er ook naar de toekomst gekeken.
Team Ahoyrunners is er in 2021 zeker weer bij. Wel is het idee om te
switchen van startlocatie en voor het eerst de Duitse route af te gaan
leggen.

Of je nu voor het eerst van plan was om deel te nemen, of al jaren met
Pinksteren een Roparun beleeft, het nieuws van de afgelasting was voor
niemand leuk. Zo ook binnen team 10: “We baalden natuurlijk heel erg dat
de Roparun dit jaar niet door zou gaan, maar we begrepen volkomen om
toen al die beslissing te nemen. Er worden anders zoveel kosten gemaakt
door de teams en dat zou zonde zijn. Gelukkig hebben wij geen extra
kosten hoeven te maken door de afgelasting.”
Het team heeft ieder jaar een aantal vaste acties op de agenda staan.
“Zo collecteren we vaak bij events in Ahoy als we daarvoor toestemming

Leonard heeft nog een tip voor teams die plannen om voor het eerst
mee te gaan: “Bereid je goed voor op het avontuur wat je aangaat. Maak
gebruik van de kennis van de ervaren teams. Ik sta er altijd voor open om
informatie te delen met nieuwe teams of teams die interesse hebben.”
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VRIJWILLIGER
TEAM
UITGELICHT

Eigenzinnig. Voorop lopen voor goede zorg.
Vechten voor een eerlijk systeem. Voor iedereen.
Eén polis, één premie. Dat is wat DSW kenmerkt.
Liever principieel dan commercieel.

UPDATES VAN DE ROUTE, MUZIEK EN INTERVIEWS.
AL BIJNA 9 JAAR LANG IS JIM VRIJWILLIGER BIJ
ROPARUNRADIO. VAN ENTHOUSIASTE RADIOFAN
TOT PROGRAMMALEIDER, JIM VERTELT ZIJN
VERHAAL!

Jim Friedrich (24) is als programmaleider samen met zijn team
verantwoordelijk voor de journalistieke koers, muziek, vormgeving en
onderwerpen die langskomen tijdens de uitzendingen. “Het allerleukste
moment is waar we met z’n allen een jaar lang naartoe gewerkt hebben:
dat alle zenders in Nederland aan gaan en in de display van je autoradio
verschijnt: Roparunradio Live. Dat is echt het moment waarop je denkt:
‘Yes, daar zijn we weer!’”
Samen met zo’n 50 andere vrijwilligers maakt Jim deel uit van het
Radioteam. Roparunradio is jaarlijks 72 uur live te volgen via de website
en vele lokale radiozenders. Toen Jim op zijn vijftiende eens ging kijken bij
de studio in Barendrecht was hij meteen enthousiast. Hij besloot te blijven

zitten totdat hij een taak kreeg. Dat lukte en sindsdien is hij niet meer
weg te denken bij Roparunradio. Nu in 2020 de Roparun niet doorgaat,
gaat Jim het zeker missen. “Het is ieder jaar zo’n feest om samen met
zoveel vrijwilligers een professioneel radioprogramma te mogen maken
dat zo breed gedragen wordt en waar we alle creatieve ruimte krijgen”.
Het programma draait natuurlijk om het evenement en voornamelijk de
deelnemers, dus ook al die bijzondere verhalen zal Jim dit jaar moeten
missen. “Ik hoop dat de deelnemers ook in deze tijd positief blijven, de
Roparun maken we tenslotte met elkaar! Totdat vrijwilligers en teams
elkaar weer aan de start ontmoeten hopen we dat er veel ludieke acties
worden bedacht waar wij verslag van kunnen doen, vooral omdat dan al
die mooie doelen ondersteund kunnen worden.”.

Meer informatie? www.dsw.nl
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KLEINSTE
ONDERSTEUNING:

€ 500

Stichting de Mantelmeeuw
(Woerden)
Bedhekbeschermers

VOOR ERVARINGEN:

€100.000

Stichting Droomdag
(Roelofarendsveen)
Droomdagen 2020

€27.000

Samen Varen
in Hilversum
Bijdrage voor vaarweek 2020

GROOTSTE
ONDERSTEUNING:

DOELEN
OVERZICHT
VAN ROPARUN
2019/2020

VOOR COMFORT:

€14.000

Hospice de Caembroot
in Middelburg
Bijdrage voor 5 relaxstoelen

€ 50.000

Vrienden van Bernhoven
in Uden
Bijdrage voor inrichting van
2 zitgedeeltes in de verblijfsruimte/
ontmoetingsplek van de
polikliniek oncologie

€1.500.000

Familiehuis Daniel den Hoed
Bijdrage voor de realisatie van
het nieuwe Familiehuis

BUITENLANDSE
ONDERSTEUNING:

€350.530

Landelijk Bureau IPSO
(Almere)
Bijdrage voor het projectplan
“Integratie van psychosociale zorg”

AANTAL DOELEN:

113

€11.000

Centre Hospitalier de Cambrai
in Cambrai Cedex (FR)
Bijdrage voor 2 kinderkamers voor de
behandeling van kinderen met kanker

€6.000

Outward Bound Belgie
in Leuven (België)
Bijdrage voor het groeiproject “Veerkracht en
Verbinding”voor Aya’s

DANKZIJ ALLE ROPARUNNERS DIE ZICH EEN HEEL
JAAR INZETTEN OM ZOVEEL MOGELIJK GELD OP
TE HALEN KAN DE STICHTING ROPARUN ELK JAAR
PRACHTIGE DOELEN ONDERSTEUNEN. HIERONDER
EEN GREEP UIT DE DOELEN VAN 2019-2020 OM TE
LATEN ZIEN WAT EEN DIVERSITEIT EN PRACHTIGE
INITIATIEVEN ER TE VINDEN ZIJN.

SPECIAAL VOOR JONG
VOLWASSENEN

€17.500

Stichting Jongeren en Kanker
in Utrecht
Bijdrage voor meerdaagse
zeilreis Jongeren
met Kanker

Bekijk alle doelen op onze
website www.roparun.nl

22

SPECIAAL VOOR
KINDEREN:

€ 55.000

Ingeborg Douwes Centrum
in Amsterdam
Bijdrage voor project begeleiding
van kinderen van ernstig zieke
ouders OLVG

€ 6.520

VOKK
Bijdrage voor de
dagboekagenda
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DELA NIEUWE
HOOFDSPONSOR
ROPARUN

SPONSOR

Foto: Marco de Swart

SPONSOR

ROPARUN VERWELKOMT DIT JAAR EEN NIEUWE HOOFDSPONSOR, COÖPERATIE DELA.
NA EEN UITGEBREIDE ZOEKTOCHT NAAR EEN PASSENDE HOOFDSPONSOR IS DE
ORGANISATIE ERG BLIJ DAT DELA ZICH WIL VERBINDEN AAN ROPARUN. MARTIN DE JONG
(DIRECTEUR VAN DELA VERZEKERINGEN IN NEDERLAND EN DUITSLAND) EN WILJAN VLOET
(DIRECTEUR ROPARUN) VERTELLEN WAAROM DELA EN ROPARUN EEN GOEDE MATCH IS.

Wiljan: We kennen allemaal de indrukwekkende reclamecampagne van
DELA ‘Waarom wachten?’ met getuigenissen van mensen die iets moois
tegen een ander willen zeggen. Daarnaast was DELA bij mij bekend als
sponsor van het volleybal, een bijzondere combinatie waarin DELA zich
koppelde aan sportiviteit. In gesprek met DELA kwamen we erachter dat onze
doelstellingen veel overeenkomsten hebben.
Martin: In de afgelopen jaren heeft onze coöperatie veel ontwikkelingen
doorgemaakt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we onderzoek hebben
gedaan naar hoe wij een rol kunnen spelen in thema’s als vitaal ouder
worden, langer thuis wonen, verpleeghuiszorg en palliatieve zorg. Dat levert
niet direct nieuwe producten of diensten op, maar wel het besef en het inzicht
dat wij daar van betekenis zouden kunnen zijn. Ook vonden we dat we in deze
ontwikkeling ook meer invulling wilden geven aan onze maatschappelijke rol.
Maar hoe doe je dat precies en welke keuzes maak je dan? In dit proces van
gedachtevorming kwamen wij in contact met Roparun. En ineens vielen alle
puzzelstukjes op hun plaats.
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1. TEAMVERBAND
Roparun lukt je niet alleen. Als je mensen vraagt aan welke termen ze denken
bij Roparun, dan is ‘samen’ het eerste wat je hoort. Dit zie je terug in alle
facetten van de Roparun, het is een familie. Het is deze kracht van ‘samen’ die
volledig aansluit op de identiteit van DELA: ‘voor elkaar’.
2. PALLIATIEVE ZORG
De run op het leven. Vieren van het leven. Dat is waar we voor staan bij
Roparun. In de palliatieve zorg is er aandacht voor kwaliteit en comfort in de
laatste fase. DELA wil door bij te dragen aan verbeteringen in de palliatieve
zorg niet alleen een betekenisvol verhaal delen over het koesteren van
herinneringen en het verbinden van generaties, maar dit ook waarmaken.
3. VRIJWILLIGERSWERK
Deelnemers of vrijwilligers doen niet mee aan Roparun voor zichzelf, maar
voor een ander. DELA wil haar medewerkers een podium bieden om samen te
werken aan vitaliteit en gezondheid. En bovendien: door mee te doen ontstaan
ook weer nieuwe herinneringen en verhalen die gedeeld kunnen worden.

Vervolgens gaan we zorgen voor steeds meer zichtbaarheid. Zichtbaarheid
van DELA in onze organisatie en zichtbaarheid voor Roparun in campagnes
van DELA.

Roparun 2020
Wiljan: Dat de Roparun dit jaar niet doorgaat, maakt het werk en de ambities
van onze organisatie om de palliatieve zorg te ondersteunen natuurlijk niet
ineens minder relevant. Misschien is ondersteuning van de palliatieve zorg
door deze crisis zelfs nog wel belangrijker geworden. Voor zowel Roparun
als DELA een goede reden om juist nu te starten met deze samenwerking.

Martin: Wij hopen voor Roparun 2021 in ieder geval een of meerdere teams
te kunnen vormen. We hebben eerder al collega’s vrijblijvend gevraagd
naar de bereidheid om mee te doen en deze was vrij groot. Ik heb zelf niet
eerder meegedaan met Roparun, maar ik ken de enthousiaste verhalen van
collega’s die wel de ervaring hebben. Ik ga dus zeker trainen voor komende
editie. Misschien is het een grote droom, maar grote dromen geven ook veel
energie.

Wat gaan we zien van DELA?
Martin: Talrijk zijn de verhalen van Roparunners die meedoen voor iemand
anders. DELA wil graag faciliteren dat deze verhalen verteld kunnen worden.
Het is dezelfde gedachte als onze campagne ‘waarom wachten met iets
moois zeggen als het ook vandaag kan’. Het ziet er anders uit, maar heeft
dezelfde onderliggende waarden en overtuigingen over verbondenheid
tussen mensen tijdens het leven. Precies datgene waar onze coöperatie voor
staat.

Wiljan: We kijken met enthousiasme uit naar de toekomst van Roparun.
In de huidige tijd zijn veel dingen onzeker, maar Roparun heeft een rijke
geschiedenis en ijzersterk DNA. Met partners als DELA ben ik overtuigd
dat we in de toekomst mooie stappen kunnen zetten om het evenement
Roparun te laten groeien en uiteindelijk nog meer goede doelen kunnen
ondersteunen.

Wiljan: We hebben een lange termijn samenwerking voor ogen, waarbij onze
beide organisaties eerst intern alles goed willen neerzetten en uitleggen.
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Foto: Marco de Swart

WE MISSEN JULLIE.
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TOT VOLGEND JAAR!
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PUZZEL

Foto: KImo Grashuis

Foto: Marco Teljeur

ROPAFOODIES
ROPADOEL

ROPA

puzzel

Normaal gesproken hebben Roparunners rond het Pinksterweekend niet echt tijd
over voor een puzzeltje. Helaas is dat dit jaar wel anders. Vermaak je daarom met
deze woordzoeker in Roparunstijl.

E

Na een lange tocht op het basiskamp ontvangen worden met een bord pasta,
een hamburger of een snack.
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ROPARUN DANKT AL HAAR PARTNERS VOOR HUN BIJDRAGE,
DE TOEGEZEGDE MEDEWERKING EN/OF DE BEGRIPVOLLE
AFHANDELING RONDOM ROPARUN 2020.
DRV Accounts & Adviseurs
DSW Zorgverzekeraar
Euromobil Nederland
Eventonizer
Faber Audio Visuals
GPS-Buddy
HZ Logistics
Jan Zijderhand Expeditie
Kloosterman Advocatuur
Leesmap
LENN
Livetime
Luminis
Mammoet
Masita
Mateco
Office Centre

Ondernemingsvereniging Vijfsluizen
Party Rent
Peitsman Licht en Geluid
RDM Events
Reisburo Kijne
RET Rotterdam
Rotterdam Ahoy
Royal Flora Holland
Simon Post Transport
Studio NewMedia
The Zoo
Theater het Kruispunt
Tinke Assurantiën
Uniper
Unlimited Sound en Vision
Veenman+
Welzijnswarenhuis

De combinatie van zalen, de professionele
uitstraling en de unieke ligging in hartje
centrum maken de Doelen tot een gewilde
locatie voor uiteenlopende zakelijke bijeen
komsten, van aandeelhoudersvergaderingen tot
bedrijfsevenementen en congressen.
De Doelen heeft jarenlange ervaring op het
gebied van evenementen organisatie en stelt
zich daarom graag op als een partner die mee
beweegt en denkt om zo de doelstelling van een
bijeenkomst optimaal te realiseren. Kiezen voor
de Doelen is kiezen voor professionaliteit.
www.dedoeleniccrotterdam.nl
bijeenkomsten van
100 tot 3000
personen

deDoelenICC
Rotterdam

Foto: Jurre Bosman

AKD Advocaten
ANWB
Audisi
Auto Hoogenboom
Avantage
Bouman Sportprijzen
Brink Verkeer
Broadcast Partners
BUKO Infrasupport
Capital of Media
CBIZZ
Center Parcs
Coöperatie DELA
Damen Motorkleding
De Doelen Rotterdam
De Omleiding
Dordtse Bazaar

DE RUN OP
HET LEVEN.

