Beste lezer,
Zaterdag 2 september ga ik samen met mijn zwager Marcel Boogert en een team vanuit zijn werk de
Stelvio in Italië beklimmen. Dit doen we niet zomaar, maar voor een goed doel zoals dat vaker de
trend is. Het goede doel is de stichting Barcode for Life, een stichting die onderzoek doet naar
maatwerk behandeling tegen kanker.
Eerlijk gezegd had ik niet zoveel op met dit soort evenementen, wanneer ik eraan dacht sprak vooral
de uitdaging me aan. Bijvoorbeeld het 6x omhoog fietsen van de Alphe d Huez of 3x de Mont
Ventoux. Deels is dit nog steeds zo maar tegelijkertijd is het doel me meer en meer aan gaan
spreken. De behandeling van één van de ergste ziekten die we kennen afgestemd op het individu,
absoluut de behandeling van de toekomst.
Vandaag is een goede vriendin van mij haar vader verloren na een harde en emotionele strijd tegen
kanker waarbij heel veel leed is geweest voor hem en de mensen om hem heen. Hoe mooi zou het
zijn wanneer zulk leed kan worden verminderd door een maatwerk behandeling met meer kans op
genezing of terugdringen van de kanker tot een chronische ziekte?
De doelstellingen van Barcode for Life zijn:
Inzamelen van fondsen voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke behandeling op
basis van DNA-analyse
Analyse van individuele kanker soorten
behandeling gericht op de patiënt welke 20% doelmatiger is dan huidige behandelingen
de patiënt wordt 50% minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen
kanker wordt deels terug gebracht tot een chronische ziekte
De Stelvio is een mooie berg met de top op 2758 meter, we starten in Bormio op 1225 meter en
overbruggen dus 1533 hoogtemeters. Een aardige klus maar voor redelijk getrainde fietsers zoals ons
is dit niet echt een uitdaging. Marcel en ik hebben ons dan ook voorgenomen om de dag voor de
georganiseerde tocht het 3-luik Mortirolo – Gavia – Stelvio te beklimmen een ronde van 150 km met
5000 hoogtemeters. Waarna we de dag van het evenement met de rest van de ploeg nogmaals de
Stelvio beklimmen voor het goede doel.
Het goede doel staat echter voorop en de organisatie daagt ons uit om per deelnemer een bedrag
van € 1.533,- op te halen voor Barcode for Life. Zoals gezegd fietsen we met een team van Marcel zijn
werk en vanuit dit netwerk wordt een bijdrage binnen gehaald maar natuurlijk willen we hier zelf ook
een bijdrage aan leveren.
Afsluitend dan ook de vraag of u via mij / ons een bijdrage wilt doen aan Stelvio For Life. Hieronder
vindt u meer informatie over mogelijkheden voor donatie en het doel.

http://www.stelvioforlife.nl/

http://www.barcodeforlife.nl/

Doneren kan via de link http://www.stelvioforlife.nl/donate/ hier kunt u zoeken op mijn naam of op
ons team CloudVPS / Proserve / Signet / VDX.
Helpt u mee in de strijd tegen kanker?
Alvast bedankt.
p.s.: Deze mail is verstuurd aan vrienden, familie, zakelijke relaties, etc. maar uitsluitend op
persoonlijke titel. Het gaat niet om mij maar om de strijd tegen de ziekte kanker. Voelt u zich dus
vooral niet verplicht in enige relatie naar mij om een bijdrage te doen.
Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Verspuy

