Beste collega’s

Mijn naam is Peter van Gameren en ik ben groepsleerkracht
op SBO De Verrekijker. Ik wil jullie aandacht vragen voor
het volgende. Samen met een groep vrienden beoefen ik in
mijn vrije tijd de wielersport. Onlangs is er in onze groep,
bestaande uit mensen tussen de 30 en 45 jaar oud, bij 2
personen de ziekte kanker geconstateerd. Dit heeft een grote
impact op ons gehad en is de aanleiding geweest om de
stichting Team KING op te richten.
Team KING staat voor Kanker IN Gezinnen en heeft als
doel het inzamelen van geldbedragen ten behoeve van de
strijd tegen de gevolgen van kanker. Elk jaar zal de stichting
een groot evenement organiseren of deelnemen aan een
groot evenement t.b.v. deze doelstelling. Dit jaar wordt er
meegedaan aan Alpe d'HuZes, een wielerevenement waarbij
de deelnemers individueel of in teamverband minimaal zes
maal op één dag de Alpes d'Huez beklimmen. Uiteraard niet zomaar, maar om geld op te
halen voor het Alpe d'HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding.
Stichting Veldvest steunt het initiatief van Team KING volledig en heeft mij als werknemer
alle medewerking toegezegd om hieraan deel te nemen. Fantastisch! Verder is Stichting
Veldvest bereid om Team KING ook inhoudelijk te steunen door mij de ruimte te geven alle
Veldvestmedewerkers, kinderen en ouders te benaderen. Uiteraard onder voorwaarde dat
deelname in welke vorm dan ook, door degenen die benaderd worden, geheel vrijblijvend is.
Bij deze wil ik graag een beroep doen op mijn Veldvestcollega’s.
Als eerste actie zal tijdens het Veldvestfeest een afvaardiging van Team KING aanwezig zijn.
Zij zullen jullie benaderen om alvast een bijdrage te leveren aan het goede doel. Verder zullen
jullie in Veldnieuws telkens een update krijgen van de stand van zaken. In de loop van het
schooljaar benader ik alle Veldvestscholen om samen met mij een actie op te zetten voor
Team KING.
Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.teamking.nl
Alvast hartelijk bedankt !
Peter van Gameren

