Persbericht

“Te voet van Duitsland naar Zandvoort”
Na afloop van zijn chemotherapie begint Jens (29) met zijn beste vriend Boris (28)
aan een ongewone tocht: binnen acht dagen willen ze te voet dwars door Nederland
heen stappen. Door middel van kilometersponsoring gaan ze geld inzamelen voor de
door ouders georganiseerde actie “Elterninitiative krebskranke Kinder München
e.V.” (V.Z.W. Ouderinitiatief Kinderen met Kanker München).
Een keer dwars door Nederland heen, te voet en dat voor een goed doel – in totaal meer dan 150
km. Dat hebben Jens Fissenewert en Boris Bergmann zich voorgenomen. Ze starten op 20 april
2012 aan de Nederlands-Duitse grens in Kranenburg; na acht dagen en nachten willen ze op 29
april in Zandvoort aan de Nederlandse kust aankomen.
Jens Fissenewert, die zelfs maar een paar weken geleden een vergevorderde kanker aan de
lymfeklieren heeft overwonnen, wil met deze actie andere kankerpatiënten bevrijden van hun angst
voor hun eigen therapie. “In tegenstelling tot het algemeen verspreide beeld over “kanker” moeten
tegenwoordig niet alle gevallen van kanker een doodsoordeel betekenen en niet elke chemotherapie
een maandenlange lijdensweg. De voettocht staat voor de teruggewonnen lichamelijke prestaties en
het plezier aan opnieuw mogelijke buitengewoonlijke vrijetijdsactiviteiten”, zegt de 29-jarige.
De twee filmen zich tijdens de hele voettocht voor het goede doel. Het is de bedoeling dat uit dat
videodagboek na afloop van de tocht een documentaire ontstaat. Tijdens hun tocht zullen ze
regelmatig verslag uitbrengen in hun blog op zandvoort-urlaub.com, via Twitter en Facebook.
Voor elke te voet afgelegde kilometer schenken de kilometerpeetvaders en -moeders een bepaald
bedrag ter gunste van de Elterninitiative krebskranke Kinder München e.V. Totnogtoe (stand
10.04.2012) is er al een bedrag van 22,10 € per kilometer opgehaald - bij ongeveer 150 kilometer in
totaal een bedrag van ongeveer 3.315 €. De actuele kilometerstand kan op de website zandvoorturlaub.com bekeken worden. Er zijn uiteraard nog kilometerpeetvaders en -peetmoeders welkom!
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Foto‘s, teksten en videomateriaal over de actie kunnen op aanvraag ter beschikking gesteld worden.

