
ROPARUN EN NIEUWE BEDDEN 

 

Bijna een jaar geleden ontvingen we een ontroerende  mail van een zoon wiens vader in de Hospice 

was overleden. Hij schreef: “Ik werd in die dagen dat ik in Beverwijk kwam gegrepen door de kracht 

van de Hospice, de mensen die er werken en de grote betekenis voor stervende mensen die er 

verzorgd worden. Ik wist voorheen niet wat een hospice was en nu wel. Ik wil u en het team van 

mensen heel graag nog een keer bedanken voor alle aandacht, liefde en zorgen voor mijn vader. 

Het had in de omstandigheden niet beter kunnen zijn. Ik vroeg me af of ik de dank nog op een 

andere manier kon overbrengen. Nu is het toeval dat ik een vraag kreeg mee te doen met de 

Roparun...” En zo kwam Stichting Roparun in beeld, zij stelde vanuit de opbrengst van de Roparun 

2018 een bedrag ter beschikking als bijdrage voor 4 nieuwe bedden. 

 

Woensdag 14 november was het zo ver, met de nodige mankracht werden de oude bedden 

ontmanteld en de nieuwe de kamers in gemanoeuvreerd. Ze zijn mooi en vooral ook functioneel. Zo 

kunnen de bedden extra laag versteld worden, hebben ze onderbed verlichting en heeft de 

zijbescherming extra functies. 

 

In de loop van die ochtend mochten we Saskia Smit en Simone de Vrij, van het team Smit&Partners 

Keep on Running, in de Hospice ontvangen. Samen met hun teamleden hadden zij zich bijzonder 

ingezet om een bedrag van ruim 12.000 euro te kunnen doneren. 

Het team bestaande uit 23 mensen uit deze regio, liepen het Pinksterweekend in estafette meer dan 

500 kilometer van  Parijs naar Rotterdam.  

Er werd verwacht dat het gehele team binnen 48 uur de route had afgelegd, hetgeen betekende dat 

er dag en nacht bij toerbeurt werd gelopen. “Van te voren stel je als team een doel waarbinnen je 

het traject aflegt, dat is gehaald, we kwamen 10 seconde voor tijd binnen. De gemiddelde snelheid 

was 10.5 km/uur”. 

Zo’n inspanning vraagt natuurlijk ook de nodige begeleiding. Een navigator (busje) zorgt dat de 

juiste route wordt gelopen en zet een z.g. ‘kamp’ op. Voor en achter de groep van steeds 4 mensen 

rijdt een fietser. Veiligheid voor alles dus. En onderweg word je gedragen door mensen langs de weg 

en vooral bij de aankomst lijkt de onthaal op die van de vierdaagse.  

 

Voor je aan zo’n groot evenement met 300 teams deelneemt, vraagt dit de nodige training en 

voorbereiding. Onder de vleugels van Roparun wordt van je verwacht dat je startgeld inbrengt, een 

herkenbare outfit (ontworpen door één van de teamleden) draagt, plannen tot uitvoer brengt om 

met je team zoveel mogelijk geld in te zamelen voor instellingen, goede doelen of projecten die een 

bijdrage leveren aan het motto van Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen 

dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. 

En dat is team Smit&Partners Keep on Running uitmate goed gelukt, de totale opbrengst voor 

verschillende doelen was ruim 36.000 euro. En de dames blaken al weer van goede ideeën voor hun 

deelname in 2020.  

 

“We zijn superblij met onze speciale bedden en het is prachtig dat het team via Stichting Roparun 

dit mogelijk heeft gemaakt. Fijn dat zij ook nog andere goede doelen met het enorme 

sponsorbedrag kunnen steunen. En onze oude bedden en nachtkastjes gaan binnenkort op transport 

naar de Oekraïne, we weten nu al dat zij hier heel blij mee zijn.” 

     


