PERSBERICHT
Zele achtste keer Roparunnerstad

Zutphen en Zele opnieuw verkozen tot Roparunnersteden
Rotterdam, 7 oktober 2016 - De gemeenten Zele en Zutphen zijn voor de 25ste editie van
de Roparun wederom verkozen tot de Roparunnersteden van 2016. Tijdens het
Pinksterweekend (14-16 mei) liepen 333 teams in estafette in twee dagen vanuit Hamburg
en Parijs naar Rotterdam. De steden worden gekozen door de deelnemers die mogen
stemmen op de stad die volgens hen de leukste en gezelligste doorkomst heeft
georganiseerd.
De 25ste editie van de Roparun bracht 5,4 miljoen euro op. Dat geld wordt verdeeld onder
ruim 175 goede doelen, waaronder ziekenhuizen, stichtingen en hospices uit verschillende
provincies. Deze organisaties kunnen mensen niet genezen, maar ze wel iets beter laten
voelen. Michael Beenhakker, directeur Stichting Roparun: ”Met de opbrengst van de
Roparun willen we doelen ondersteunen die de palliatieve zorg in Nederland naar een hoger
niveau kunnen tillen. Zo is er 475.000 euro gegaan naar een opleiding van tienduizenden
vrijwilligers bij inloophuizen en psycho-oncologische centra, een plek voor bijvoorbeeld
contact met lotgenoten. Het trainen van deze vrijwilligers en professionals die palliatieve
zorg verlenen bevordert de kwaliteit waarop zij die ondersteuning aan kankerpatiënten
kunnen bieden.”
Doel
Aan de verkiezing tot Roparunnerstad is een geldbedrag gekoppeld. De winnende gemeente
ontvangt 50.000 euro om te besteden aan plaatselijke initiatieven die passen bij de
doelstellingen van de Roparun, steun aan palliatieve zorg voor mensen met kanker. De
nummer twee ontvangt 25.000 euro en de nummer drie 12.500 euro.
Roparunnersteden Route Parijs
1. Zele
2. Oud-Beijerland
3. Ossendrecht
Roparunnersteden Route Hamburg
1. Zutphen
2. Ede
3. Almelo

Roparun 2017
Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 3 juni in Parijs en Hamburg. De inschrijvingen zijn
inmiddels van start gegaan. Voor meer informatie kunnen teams kijken op www.roparun.nl.
Over de Roparun
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar
Rotterdam. Ruim 8.500 lopers, fietsers, chauffeurs en verzorgers zamelen met deze
sportieve prestatie geld in voor mensen met kanker. De Roparun is ontstaan in 1992. Al 25
edities lang hebben 108.000 deelnemers meegedaan aan de Roparun, hebben 2.000
vrijwilligers zich ingezet en is meer dan 73 miljoen euro opgehaald voor mensen met kanker.
Met de opbrengsten zijn 1.400 projecten ondersteund die het leven van mensen met kanker
veraangenamen.
Noot voor de redactie/niet voor publicatie
Voor meer informatie over de Roparun of de goede doelen die worden ondersteund, neem
contact op met:
Arie Wezemer, persvoorlichter
T: 06 - 53 25 55 06
E: a.wezemer@roparun.nl
Willem van de Ven, persvoorlichter
T: 06 - 51 81 12 57
Michael Beenhakker, directeur Stichting Roparun
T: 010 - 434 11 65
E: info@roparun.nl

