
Beste TCR leden, 

 

In 2021 willen onze TCR leden Peter Waenink en Edwin Seppenwoolde gaan fietsen voor het goede doel Giro di 

Kika.! Lees hieronder hun oproep! 

 

Wij hopen dit jaar de sportieve uitdaging aan te kunnen gaan: het fietsen van de Giro di Kika, een 5 daags fietseve-

nement in de Dolomieten, Italië: 600 km en 16.000(!) hoogtemeters. Helaas ging het vorig zomer niet door vanwege 

corona. Nu is het nog onzeker of wij dit jaar af kunnen reizen naar Italië, het staat eind juni gepland met een alterna-

tief eind augustus, maar dat betekent niet dat we stil gaan zitten. Het onderzoek naar kinderkanker moet doorgaan en 

daarvoor blijft geld hard nodig.  

 

In 2014 stond de  wereld op zijn kop toen de oudste dochter van Edwin,  

Fay de diagnose kinderkanker kreeg. Een zeldzame vorm van leukemie  

maakte haar ernstig ziek.  

Dankzij behandelingen met zware chemotherapie heeft ze  de kinderkanker overleefd! 

In 2020 hebben we een mijlpaal te bereikt:  

Fay 5 jaar kankervrij! De vlag ging uit! Inmiddels staat de teller op 6. 
 

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…  

 

Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) streeft 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. 
 

Elke dag sterft er in Nederland een kind aan kanker...  

Dit moet anders!! www.kika.nl 

 

 

Sponsor Peter en Edwin! 

• Doneren kan via https://www.girodikika.nl/vive-la-fay  

 

Volg ons ook op social media,  strava, zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes.  

Wij hopen dat jullie  ons team willen helpen om een geweldig bedrag voor KiKa bij elkaar te krijgen.  

 

Alle opbrengsten komen ten goede aan KiKa.  

 

Met sportieve groet, 

 

Peter en Edwin 

   

Fay 2020 

Fay 2014 

https://www.girodikika.nl/vive-la-fay

