
Jaguar Land Rover fietst € 56.391,- bij elkaar
voor ziekte van Kahler
Eerder dit jaar zetten 22 eigenaren en managers van 19 Nederlandse Jaguar Land

Rover-dealers en zeven directieleden van de Nederlandse importeur een

fantastische teamprestatie neer. Met een gesponsorde beklimming van de Mount

Ventoux in Frankrijk werd het indrukwekkende bedrag van € 56.391,- bij elkaar

gefietst voor onderzoek naar de ziekte van Kahler in het AMC. Een superprestatie!

Geïnspireerd door de ziekte van twee collega’s in de organisatie vatten eigenaren/managers van

Nederlandse Jaguar Land Rover-dealers, samen met directieleden van de Nederlandse

importeur, het plan om op fondsen te werven voor onderzoek naar de ziekte van Kahler in het

AMC.

 



Met het ingezamelde geld zal extra onderzoek kunnen worden gedaan door de afdeling

Experimentele Immunologie van het AMC en wordt bijgedragen aan de aanschaf van een

digitale microscoop, waarmee 24 uur per dag celkweekjes van een patiënt onder verschillende

condities kunnen worden bestudeerd. Deze afdeling werkt nauw samen met de afdeling

Hematologie, waar patiënten met verschillende vormen van bloedkanker worden behandeld,

zoals beenmerg- en lymfeklierkanker. Het onderzoek richt zich op nieuwe, effectievere vormen

van behandeling die minder toxisch zijn voor de patiënt.

 

Passende uitdaging voor sponsoring

Met als doelstelling een bedrag van € 50.000,- was de volgende stap het zoeken naar een

passende uitdaging om dit bedrag via sponsoring bij elkaar te brengen. Daarbij stond voorop

dat het niet zomaar een gemakkelijk evenement moest zijn, maar iets wat een behoorlijke

inspanning van de deelnemers vroeg.

 

Aangespoord door enkele enthousiaste wielrenners binnen het team, viel de keuze op een

fietsprestatie van formaat: de beklimming van de bijna twee kilometer hoge Mont Ventoux in

Frankrijk. Deze 27 kilometer lange, tegen de berg omhoog kronkelende klim, met een

gemiddeld stijgingspercentage van 7,5 procent, de ‘sault-route’, geldt zelfs onder ervaren

wielrenners als een van de zwaardere uitdagingen. Wanneer je bedenkt dat het merendeel van

de deelnemers nog nooit op een racefiets had gereden, laat staan hierop een berg had

beklommen, is het duidelijk dat het team geen lichte uitdaging had gekozen voor deze

fondsenwerving.

 

Na maanden van trainen was het op 26 mei 2018 zover en gingen de 29 renners aan de voet van

de berg van start. Na een zware beklimming, met voor ieder zijn hoogte- en dieptepunten, wist

uiteindelijk iedereen de top te bereiken. Daar werden zij enthousiast ontvangen door

familieleden en collega’s, en kon het resultaat van de sponsoractie worden bekendgemaakt: een

opbrengst van € 56.391,-, waarmee het streefbedrag ruim werd overschreden.

 

Meer informatie: https://www.steunamc.nl/project/mont-ventoux-challenge

 

Bekijk de video van de beklimming.

https://youtu.be/6lG65sEcxUc
https://www.steunamc.nl/project/mont-ventoux-challenge


OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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