- persbericht –

INZET DUIZENDEN KERSMANNEN RESULTEERT IN € 46.000 VOOR DRAAGBARE KUNSTNIER
Bussum, 1 maart 2018 – De sneeuw deze week doet ons denken aan de Rotary Santa Run
kerstmannen die eind 2017 in actie kwamen voor de Nierstichting. Ze liepen maar liefst € 46.000
bijeen voor de draagbare kunstnier.
Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Door dit ontzettend mooie bedrag en de inzet van alle mensen
die dit mogelijk hebben gemaakt kunnen we onze dromen voor nierpatiënten realiseren. Hiermee zijn
we weer een stap dichterbij de realisatie van de draagbare kunstnier die een verschil kan maken in het
leven van nierpatiënten.”
“Met de Rotary Santa Run steunt de Rotary goede doelen. Het biedt een mooie harmonie tussen de
inzet van de Rotary, Kerst en saamhorigheid. Voor de derde keer op rij steunt de Rotary de
Nierstichting, omdat de draagbare kunstnier een prachtig en concreet doel is waarmee Rotary een
steentje kan bijdragen om de toepassing voor vele patiënten mogelijk te maken.” aldus Paul van
Rooijen, voorzitter Stichting Rotary Santa Run. De Rotary Santa Runs in Breukelen, Delft, Den Helder,
Epe, Gorinchem, Haarlemmermeer, Harlingen, Hilversum, Houten, Kampen, Voorburg, Vlaardingen en
Weert droegen allen bij aan het eindbedrag van €46.000 voor de draagbare kunstnier. De Nierstichting
bedankt alle Santa Runners voor hun bijdrage aan dit succes en kijkt uit naar een volgende
succesvolle loop!

-----------einde bericht----------------Bijlagen:
• Foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken o.v.v. bron: Nierstichting - fotograaf Marco Swart
Fotobijschrift: Kerstmannen in actie voor de Nierstichting tijdens de Rotary Santa Run (2017).
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over de inhoud van dit bericht kunt u contact opnemen met Sanne Rademaker,
Persvoorlichting Nierstichting: 06-46288299, sannerademaker@nierstichting.nl
Over de Nierstichting
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven
en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie,
investeren in baanbrekend stamcelonderzoek en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier.
Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen alles wat in ons vermogen ligt om het leven
van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers,
professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben.
Over Stichting Rotary Santa Run
Stichting Rotary Santa Run stelt zich ten doel om Rotary te laten schitteren in de kersttijd. Dat doen zij
door een kerstmannenloop te houden op zo’n 50 plaatsen in Nederland waar zo’n duizenden
kerstmannen meedoen. Naast vele lokale worden ook landelijke doelen gesteund. De stichting streeft
er naar om de landelijke inspanningen te bundelen middels steun voor de draagbare kunstnier.
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