SamenLoop voor Hoop Groene Hart 2019
In ongeveer honderd steden in Nederland wordt de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. In Gouda
was dat nog niet het geval. Daarom is in januari 2018 een aantal mensen op verzoek van KWF
Kankerbestrijding, gestart met de organisatie van de SamenLoop voor Hoop Groene Hart.
Wat?
De SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette, waarbij stil wordt gestaan bij
kanker én het leven wordt gevierd. Tijdens de loop is er een 24 uur durend programma met
optredens van allerlei artiesten, orkesten, koren, zangers, enzovoort. Het Goudse
stadsdichterscollectief heeft al toegezegd om gezamenlijk als ceremoniemeesters op te treden
gedurende de 24 uur.
Tijdens de SamenLoop is er een aantal ceremonies:
- De openingsronde: de burgemeester opent met alle survivors (mensen die kanker hebben of
hebben gehad) de wandelestafette onder aanmoediging van familie, vrienden en
belangstellenden.
- De kinderloop: kinderen van alle Goudse basisscholen lopen 24 minuten en halen met allerlei
acties geld op.
- De Kaarsenceremonie: bij zonsondergang lopen alle
wandelteams een ronde in stilte om alle dierbaren te
herdenken, elkaar te steunen en te vieren dat er
tegenwoordig mensen genezen van kanker (zie
hieronder). Het parcours is dan helemaal verlicht met
(verkochte) kaarsenzakken, die zijn versierd met een
persoonlijke boodschap of wens.
- De slotceremonie: de cheque met de opbrengst wordt
overhandigd aan KWF Kankerbestrijding.
Om een indruk te krijgen wat de SamenLoop is, hierbij twee links naar een impressie vanuit Alphen
a/d Rijn van dit jaar. https://www.youtube.com/watch?v=lMVbxCeL90Y en
https://www.youtube.com/watch?v=CwP4wqj0cYk en natuurlijk de algemene website
www.samenloopvoorhoop.nl.
Doel
Eén op de drie mensen heeft te maken met kanker in zijn of haar directe omgeving. Juist daarom is
ons doel dat de SamenLoop voor Hoop Groene Hart vooral een samenbindend evenement wordt
waar alle geledingen uit de samenleving gezamenlijk aan gaan meedoen.
Het moet gedurende 24 uur één groot feest worden waar het leven wordt gevierd. Tegelijkertijd is
het een moment voor dierbare herinneringen aan alle geliefden die gemist worden.
Daarnaast willen we een groot bedrag ophalen voor het financieren en faciliteren van
wetenschappelijk onderzoek naar genezing van kanker. Dankzij dit onderzoek zijn de
overlevingskansen voor mensen met kanker de laatste 65 jaar verdubbeld.
Hoe?
De wandelaars lopen in teams gedurende 24 uur. Maar in de maanden voorafgaand aan de
SamenLoop voor Hoop Groene Hart zetten de wandelteams allerlei acties op om zoveel mogelijk geld
op te halen. De stand per team wordt bijgehouden op
www.samenloopvoorhoop.nl/groenehart/teamoverzicht.

Wie?
Iedereen die kan is welkom om mee te lopen. Je kunt zelf een team vormen als familie, buurt, bedrijf,
sportclub, kerk, moskee, vriendengroep, serviceclub, enzovoort. Zo wordt gewerkt aan het opzetten
van een team uit de moskeeën, een team georganiseerd door SaSaFit (allochtone vrouwen
fitnessclub), teams die bijeen worden gehaald door wijkteam Korte Akkeren en door de Speelwinkel,
maar ook teams van politiemensen, brandweer en gemeenteambtenaren. Ook individuele lopers
kunnen zich aanmelden en worden dan door de organisatie bijeengebracht in een te vormen team.
En natuurlijk is het programma van alle artiesten en de verkoop vanuit de kramen van de teams een
trekker voor alle bezoekers uit Gouda en omgeving.
Waar?
De SamenLoop voor Hoop Groene Hart vindt plaats op 21 juni 2019 van 15.00 uur tot 22 juni 2019
15.00 uur op het Sluiseiland in Gouda.
Organisatie
Inmiddels verloopt de opstart van de organisatie zeer voorspoedig.
Er is een Comité van Aanbeveling waarvoor de volgende personen zich onmiddellijk van harte
beschikbaar stelden
- Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda
- Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland
- Margot van der Starre, voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland
- Marlies Telgenkamp, lid Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis
- Nico Voogt, voorzitter Gouda Onderneemt
- Caspert van der Wel, directievoorzitter Rabobank Gouwestreek
Zij zullen zorgdragen voor promotie van de SamenLoop in de diverse organisaties waar zij deel van
uitmaken. Daarnaast hebben zij zich gecommitteerd om het kernteam waar mogelijk te
ondersteunen vanuit hun eigen achterban/bedrijf.
Dit kernteam bestaat uit de volgende personen:
- Mea Hiskes-Willemse, voorzitter
- Monique Muijselaar, vicevoorzitter
- Rob Cornelis, penningmeester
- Co van der Horst, veiligheid
- Emiel Kok en Leo Jetten/iTZiT, communicatie
- Léon van der Meij, logistiek
- Wilma Neefjes, kinderloop i.s.m. de Brede School
- Marion Suijker, teamwerving
- Gerben Roskam, programma
- Ronald van Rossum en Tjitske Baartmans, ceremonies en survivors
- Jaap Warners, algemeen adviseur
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