
 

Beste sponsor en/of betrokkene, 

 

 

Je ontvangt deze mail omdat je een of meerdere van de lopers van Team Jeroen – Step 

forward – hebt gesponsord en/of omdat je heb aangegeven op andere wije betrokken te 

zijn bij de activiteiten van Team Jeroen – Step forward -. In deze mail willen we je graag 

op de hoogte brengen van de vorderingen van ons team en nogmaals aangeven 

waarvoor we het sponsorgeld zullen gaan inzetten.  

 

We kunnen met recht zeggen dat het resultaat van onze actie, mede door jou bijdrage,  

verbluffend is en dat Jeroen zich hierdoor enorm gesteund voelt en blij is met de 

aandacht die het evenement Lopen voor Lyme genereerd voor chronische lymepatiënten 

in Nederland.   

 

Op dit moment staat de sponsorteller op 5676,- euro. Dat betekent dat we in staat zijn 

om Jeroen, samen met nog twee andere chronische lymepatiënten, te laten afreizen naar 

Polen om hen daar deel te laten nemen aan een week therapie. Het gaat hier om de 

Innerfire trainingen van Wim Hof die aan het UMC St. Radboud wetenschappelijk zijn 

onderzocht door Prof. M. Hopman. Deze concludeerde dat Wim Hof door het toepassen 

van zijn technieken invloed kan uitoefenen op zijn autonome zenuwstelsel dat onder 

andere de hartslag, ademhaling en bloedcirculatie regelt evenals het immuunsysteem 

reguleert.  

 

Jeroen hoopt en verwacht veel baat te hebben bij deze therapie en wil ook andere 

chronische lymepatiënten de kans geven deze therapie te volgen. 

 

We hebben inmiddels contact gelegd met de organisatie rond Wim Hof en voor december 

2016 vier plaatsen vast kunnen leggen. Jeroen zal samen met goede vriend Boy, die mee 

gaat ter ondersteuning van Jeroen, twee van deze plaatsen invullen. Boy doet dit geheel 

op eigen kosten waardoor er geen plek verloren zal gaan voor een chronische 

lymepatiënt. Over de invulling van de twee andere plaatsen wordt momenteel nog 

nagedacht.  

 

Verantwoording uitgaven sponsorgeld: 

 

Therapieweek Wim Hof in Polen    1799,- euro 

Therapieweek Wim Hof in Polen    1799,- euro 

Therapieweek Wim Hof in Polen    1799,- euro 

Inschrijfgeld Team Jeroen - Step Forward - 170,-  

 

      Totaal 5567,- 

 

Het genoemde bedrag is het bedrag dat inmiddels daadwerkelijk is binnengekomen bij 

het team. Op de website van Lopen voor Lyme staat de teller van ons team inmiddels op 

5998,- euro. Het blijkt echter dat nog niet elke sponsor daadwerkelijk het geld heeft over 

gemaakt naar het rekeningnummer NL77RABO0156366258 t.n.v. Jeroen Rodenburg 

en/of M.M.A. Ruiter danwel dat er foutieve invoeringen zijn gedaan. Na de sluiting van 

het sposorgedeelte van de site op 8 april om 23.00 uur zullen we je uiteraard op de 

hoogte brengen van de defenitieve eindstand.  

 

Wij zijn niet het enige team dat zal starten op 9 april a.s. bij het Henschotermeer te 

Woudenberg. Inmiddels bestaat het deelnemersveld uit 86 teams die elk lopen voor hun 

eigen (chronische) lymepatiënt, elk met hun eigen persoonlijke doel.  

 



 

Lopen voor Lyme 2016 

De eerste editie van Lopen voor Lyme is een wandel en hardloop event voor Nederlandse 

chronische Lyme patiënten. De deelnemende teams proberen zoveel mogelijk funding op 

te halen voor de patiënten waar ze voor lopen. Er is tot nu toe al 400.000 euro 

opgehaald. Op 9 april wordt, na de finish, de eindstand bekend gemaakt.  

 

Het doel: creëren van Lyme awareness en het ophalen van funding voor het bekostigen 

van (buitenlandse) behandelingen, medicijnen, onderzoeken en dergelijke. Al het 

gedoneerde geld gaat direct naar de patiënten toe, dus geen tussenkomst van 

stichtingen of andere partijen. 

 

De start is om 7:00 uur ‘s ochtends en Lopen voor Lyme eindigt groots om 19:00 

uur. Direct na de loop is er een speciaal moment voor chronisch Lyme 

patiënten. Uiteraard zijn er gedurende de hele dag toeschouwers van harte welkom! 

Vanaf 15:00 uur zijn er optredens van o.a. DJ Maura Hope en Dance for Lyme. 

 

 

Volg Lopen voor Lyme op Facebook , Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven 

van alle ontwikkelingen. Meer info is ook te vinden op www.lopenvoorlyme.nl 

 

 

Team Jeroen – Step forward- is te volgen via http://www.jeroenrodenburg.nl/blog en via 

de Facebook pagina van Jeroen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Jeroen en Team Jeroen - Step Forward – bedankt voor je bijdrage en steun. 

 

       
 

http://www.facebook.com/lopenvoorlyme
http://www.twitter.com/lopenvoorlyme
http://www.instagram.com/lopenvoorlyme
http://www.lopenvoorlyme.nl/
http://www.jeroenrodenburg.nl/blog
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008742674948

