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Met een hart voor kankeronderzoek

Kärcher hoofdpartner van Kempenfietst.be
3 juni 2014 – Op zaterdag 24 mei was het weer tijd voor de jaarlijkse
fietstocht door de Kempen, georganiseerd door Kempenfietst.be. De
organisatie mocht ook tijdens deze editie weer heel wat wielertoeristen en
fietsliefhebbers verwelkomen. De opbrengst ging traditiegetrouw naar
instellingen uit de regio die zich dagelijks toeleggen op kankeronderzoek.
Specialist in reinigingsapparatuur en -oplossingen Kärcher engageerde zich
als hoofdpartner.

Fietsen voor het goede doel
Deelnemers konden zich inschrijven voor de rit van 131 km, die van 68 km
of voor de familiefietstocht. Met een totaal van 650 fietsers kon de
organisatie van een geslaagd evenement spreken. Het enthousiasme was
groot. En ook de bevoorrading, onder meer op het bedrijfsterrein bij Kärcher
in Hoogstraten, werd bijzonder gesmaakt door de deelnemers. Herman
Frison, ploegleider bij wielerploeg Lotto, was opnieuw peter. Meter dit jaar
was Sanne Cant, vijfvoudig Belgisch kampioen veldrijden. Allebei staan ze
100% achter het project.

Na de tochten overhandigde Kempenfietst.be cheques met een mooie
opbrengst aan de verantwoordelijken van de respectieve goede doelen, met
name Ispahan vzw (palliatieve thuiszorg), Alegria vzw (open huis voor
kankerpatiënten), Hivset Turnhout (Hoger Instituut Verpleegkunde) en
Thomas More afdeling verpleegkunde, het project radiotherapie van Blijde
Gedachte en de afdelingen oncologie van de Kempense ziekenhuizen AZ
Turnhout, AZ Herentals en AZ St Dympna Geel.
Verdeeld over de verschillende goede doelen kon in totaal 67.000 euro
worden overhandigd.

Het initiatief werd in 2012 voor de eerste keer genomen door Pat Van Roey,
Marc Leysen en Guy Van Roey. Doel van de organisatie is om op sportieve
wijze geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Op de foto:
De verantwoordelijken van de verschillende goede
doelen nemen hun cheque in ontvangst.
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