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Betreft: Team BIG Challenge Christian strijdt tegen kanker tijdens Alpe D’HuZes 

 
Geachte, 
 
Al jaren beklimmen duizenden fietsers en lopers in de eerste week van juni de Alpe d’Huez in 
Frankrijk tijdens het evenement Alpe d’HuZes. Sinds 2009 is de agrarische sector betrokken bij dit 
evenement onder de teamnaam Big Challenge. Samen met collega’s uit de sector maken agrarische 
ondernemers en mensen uit de agrarische periferie zich sterk om één dag af te zien voor een ander 
en een grote sportieve prestatie neer te zetten als tegenprestatie aan donateurs die in de maanden 
voor het evenement geld gedoneerd hebben aan deze sporters. Dit alles om ervoor te zorgen dat op 
termijn geen mensen dood meer gaan aan kanker en een kwalitatief goed leven kunnen hebben (met 
kanker). Een fantastisch initiatief waaraan Team Christian met trots deelneemt.  
 
Naast de vele trainingskilometers die we gaan maken, gaan wij ervoor om minimaal € 15.000 op te 
halen dat besteed wordt aan onder andere: innovatief onderzoek, snel diagnose en (nieuwe) 
behandelingen van kanker. Stichting Alpe d’HuZes heeft een anti-strijkstokbeleid dat ervoor zorgt 
dat iedere euro op de juiste plaats terecht komt en direct besteed wordt aan een project dat in het 
teken staat van het uiteindelijke doel. 
In onze strijd kunnen wij uw hulp enorm gebruiken. Iedere gift brengt de dag dichter bij waarop we 
geen mensen meer gaan verliezen aan deze vreselijke ziekte. Wij vragen hiervoor uw aandacht.  
 
Onze motivatie om mee te doen is omdat in 2014 onze lieve papa, Christian, is overleden aan 
complicaties van acute lymfatische leukemie. Christian was de peetoom van ons nichtje Lucie. 
Angelique, de vriendin van onze neef gaat ook de berg op voor haar vriendinnen Chantal en Selke, 
die beide hun moeder zijn verloren aan de gevolgen van kanker. Helaas zijn er teveel andere mensen 
in familie-, vrienden-, en kennissenkring die te maken hebben met kanker. Voor al die mensen willen 
wij ons op deze manier 200% inzetten en gaan wij op 4 juni de berg beklimmen.  

 
In de bijlage vindt u de sponsorpakketten die BIG Challenge aanbiedt. Elk bedrag is welkom, toch wil 
ik u niet onthouden dat al vanaf “SPAAK-sponsoring” u met uw logo op ons Alpe d’HuZes-shirt komt.  
Voor vragen kunt u zich melden bij ondergetekende via de email van onze moeder. Hier kunt u ook 
uw sponsoring doorgeven of binnenkort neemt één van de teamleden telefonisch contact met u op. 
 
Wilt u de vorderingen en acties van ons team volgen, kijk dan op onze actiepagina: 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/bigchallenge34christian Via deze pagina kunnen 
tevens donaties gedaan worden.  
Alvast hartelijk dank namens BIG Challenge team Christian! 
                                                                                   
Met vriendelijke groet,  
 
Dirk en Anne Stuart – Deelnemers BIG Challenge team Christian                        
hennystuart12@gmail.com                                                                  
tel: 06-24327149                                                                                     
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