Het Goede Doel

“Naast genezing is er heling”
Het Adamas Inloophuis biedt mensen met kanker en hun naasten ondersteuning in de vorm van
psycho-oncologische begeleiding, lotgenotencontact, creatieve therapieën en informatievoorziening.
Alles onder één dak, in een 'healing environment'.
Wat heb jij nodig om te 'helen'?
Het Adamas Inloophuis is er om je op het gebied van alle niet-medische zaken te ondersteunen. Je
bent welkom voor een praatje, een arm om je schouder, voorlichting, lotgenotencontact, therapie of
een moment van rust en bezinning. Je bent ook welkom om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn
en je zinnen te verzetten tijdens een sportieve of creatieve activiteit. Je bent welkom met al je wensen.
Kom binnen!

De Weg

Een groep van 11 enthousiaste sportievelingen uit Noordwijk en Noordwijkerhout hebben zich
voorgenomen elk 42 km en 195 meter af te leggen tijdens de New York Marathon editie 2012. De
lopers zijn Piet-Jan van Bohemen, Piet-Jan Duivenvoorden, Sandra Geerlings, Ray Hoefman, Dirk
Hogervorst, Heleen Plas, Ton van der Plas, Els de Ruiter, Otto de Vroomen, John Warmerdam, Ron
Zonderwijk. Tezamen zullen zij die dag 464 kilometers afleggen. Echter dit lukt hen niet zomaar. Naar
verwachting zullen zij meer dan 16.000 trainingskilometers in dit jaar maken. Een prestatie op
zichzelf. Maar deze unieke prestatie willen zij ook koppelen aan het verzamelen van gelden voor het
goede doel. Zij doen dit onder de naam Stichting Run For Charity.

De Sponsoren
Het Adamas Inloophuis is afhankelijk van sponsoren, giften, donaties en legaten. De Stichting Run For
Charity heeft zich voorgenomen om in het kader van de New York Marathon 2012 zoveel mogelijk
gelden bij elkaar te lopen om het Adamas Inloophuis te steunen. Onderstaande sponsors hebben zich
al bereid gevonden hun naam te verbinden aan deze actie. Wilt u ook uw bedrijfsnaam –en logo
verbinden. Dit kan als voor 100 euro. Geef dit door per email: t.plas@novens.nl

U als Donateur
Velen hebben reeds op hartverwarmende en enthousiaste wijze toezeggingen gedaan de actie te
steunen. We rekenen op veel donaties. Voor het symbolische bedrag van 42,19 krijgt u een
naamsvermelding op onze website en facebookpagina. Steun onze actie !
De donaties kunt u storten op Raborekening 13.44.74.945 t.n.v. Stichting Run For Charity met
omschrijving “donatie Adamas Inloophuis”

