Superactie van Roza tijdens The Color Run
Zondagochtend 28 mei was het dan ein-de-lijk zo ver: de dag van The Color Run! Roza
had dit evenement zelf uitgekozen om zich te laten sponsoren voor de KanjerKetting.
Via www.samensteunjesterker.nl heeft ze een mooie actie op touw gezet en de pagina
hebben we vervolgens overal gedeeld. De actiepagina werkt heel makkelijk: je kunt
anoniem of met naam en bericht een bedrag schenken en dat bedrag maak je met iDeal
direct over naar het juiste nummer. Nog makkelijker dan een webshop-bestelling!
Familieleden, vrienden en kennissen waren reuze enthousiast. Al gauw konden we haar
streefbedrag naar boven bijstellen... en nog eens... en nog eens...
De avond van tevoren was Roza al een beetje zenuwachtig... ze had er zoveel zin in!!
Na een lange rit met de trein en de bus kwamen we aan bij de Sloterplas in Amsterdam.
Daar kregen we de startnummers, een bloem, een T-shirt, glitter-tattoos en een
hoofdband. Het feest was begonnen! Na wat geweldige foto's met een opblaasbare
eenhoorn, een mega-ijsje en een mega-donut en een duik in het ballenbad, gingen we
van start.

We liepen gezellig samen met een paar loopmaatjes. Het was behoorlijk warm en we
slurpten dus flink aan de bidons. Na iedere kilometer kregen we een nieuw laagje
kleurpoeder en al gauw zagen we eruit alsof we door een regenboog waren ‘gefietst’...
Hier en daar hebben we een stukje gerend, maar we hebben vooral lekker gewandeld en
onderweg veel gekke foto's gemaakt.
Bij de finish trok Roza nog een sprintje en daar kreeg ze nog een bloem, in plaats van
een medaille. Inmiddels is bekend gemaakt dat deelnemers alsnog een medaille zullen
ontvangen want iedereen was zwaar teleurgesteld over die bloem... 
Al met al was het voor Roza een fantastische dag. Op de ochtend van The Color Run
bleek al dat zij haar ongelooflijke doel van € 1000,- voor de KanjerKetting had gehaald!!
We hebben alle sponsors -in Roza's persoonlijke weblog over haar ziekteperiode- heel
hartelijk bedankt voor hun bijdrage!! Door Roza's inzet kunnen ongeveer 12 kinderen
ook zo'n prachtige, gekleurde Kanjerketting krijgen! En we hopen dat ook zij de
Bloemenkraal mogen rijgen, net als Roza!
Roza heeft met deze Run ook een belangrijk deel van haar belevenissen van afgelopen
jaar afgesloten, en dat met een zeer vrolijke dag, vol gekkigheid en plezier. Na een jaar
van afzien, chemo, haarverlies, onderzoeken en operaties, kijken we vanaf nu weer
vooruit... door een roze-geel-blauw-oranje-paarse bril! 

