
Hallo Fietslie�ebbers, 

 

Zoals je misschien weet, stond in 2014 onze wereld op zijn kop  

toen onze oudste dochter Fay de diagnose kinderkanker kreeg.  

Een zeldzame vorm van leukemie maakte haar erns$g ziek.  

Dankzij behandelingen met zware chemotherapie hee& ze  

de strijd tegen de kinderkanker gewonnen. 

In 2020 hopen we een mijlpaal te bereiken: 

Fay 5 jaar kankervrij! Dan gaat bij ons de vlag uit!  
 

Maar we realiseren ons ook dat lang niet alle kinderen met kanker  

dit goede nieuws krijgen: 

1 op de 4 kinderen overlijdt namelijk aan de gevolgen van  

kinderkanker… Dit moet anders én kan anders.  

S&ch&ng KiKa (Kinderen Kankervrij) stree+ ernaar om het  

overlevingspercentage van 75% te verhogen naar 95%.  

Dit doet zij onder andere door vernieuwend onderzoek naar de  

genezing van kinderkanker te financieren. 
 

Om onze dankbaarheid te uiten voor het feit dat Fay genezen is,  

ze4en wij ons in voor dit fantas&sche doel.  
 

Elke dag ster� er in Nederland een kind aan kanker...  

Dit moet anders!! www.kika.nl 

Wij gaan een spor$eve uitdaging aan: het fietsen van de Giro di Kika, een 5 daags fietsevenement in de  

Dolomieten, Italië: 600 km en 15000(!) hoogtemeters. Zie h1ps://www.girodikika.nl/vive-la-fay voor ons  

persoonlijke verhaal. 

 

Om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa gaan wij als gezin, met een team 

van enthousiaste mensen om ons heen, een aantal sponsorac$es  

organiseren. Eén van die ac$es is de Spinningmarathon Rijssen, op  

18 januari 2020 in discotheek Lucky Rijssen.  

Een ander ini$a$ef is een benefietdiner met een veiling volgend voorjaar.  

 

Mijn vraag is of jullie als bedrijf ons willen sponsoren. Dit kan op verschillende manieren: 

-  Stuur mij een e-mail, dan zorg ik dat je een factuur krijgt. 

- Doneer via h1ps://www.girodikika.nl/vive-la-fay of via h1ps://www.spinningmarathonrijssen.nl   

-   Heb je zelf een ander idee hoe je ons kunt helpen? Super! Laat het weten.             

Zelf meedoen met de spinningmarathon kan natuurlijk ook, schrijf je in op www.spinningmarathonrijssen.nl   

Als je interesse hebt of meer wilt weten over het benefietdiner voor KiKa, laat het mij dan weten. Volg ons ook op so-

cial media, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes.  

Ik hoop dat jullie mij en ons team willen helpen om een geweldig bedrag voor KiKa bij elkaar te krijgen.  

Uiteraard vermelden we jullie bedrijf dan als sponsor op onze sociale media.  

Alle opbrengsten komen ten goede aan KiKa. Mocht het er voor jullie niet inzi1en om ons te sponseren, dan respec-

teer ik dat natuurlijk, maar ik hoop op een posi$ef antwoord. 

  

Ik zie je reac$e met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,                                                                                        

Edwin Seppenwoolde     

Volg ons op social media!                                                               

h1ps://www.facebook.com/spinningmarathonrijssen/  
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