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Regionaal Projectleider van Special Heroes Ingrid Peperkamp wordt in

2013 …. 50 jaar!

Zij heeft altijd vrij kunnen sporten van jongs af aan waren er geen

drempels om lekker te sporten. Vele jongeren ervaren dagelijks drempels

ivm hun handicap of andere belemmeringen. Wat zou het mooi zijn als zij

over de drempels heen stappen en ook mee kunnen lopen> 3, 5 , 10 of
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TERUG VERZENDPRINT

meer km. 

Wil jij een steuntje in de rug zijn voor de jongeren en zelf ook genieten

van het lopen? DAT KAN!

 

We zullen in 2 of 3 groepen lopen met de snelheden: 7, 8, 9 en 10 km

per uur. Om de 10 km zal er een verzorgingspost zijn waar je ook in en

uit kunt stappen. Het is geen wedstrijd, het volgende telt:

- GRENZEN VERLEG JE SAMEN -

Het doel van dit evenement is zoveel mogelijk jongeren vanuit de Special

Heroes scholen laten deelnemen. Hardlopers, Trailers een byzondere,

unieke loop aanbieden op een uniek parkoers.

Zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Stimuleringsdagen van Special

Heroes Day. 

Richtlijn is € 10.000,00.
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