Op zondag 30 september stond een enthousiast Kalibra-team aan de start van de KIKA-run in het
Amsterdamse Bos.
Hieronder een verslag van het idee, het doel en het resultaat.
Binnen Kalibra is duurzame inzetbaarheid van de collega’s een belangrijk punt op de agenda.
In het kader daarvan is er in april dit jaar het plan opgevat om door middel van hardlopen de conditie
van de collega’s (nog wat verder) op peil te brengen.
Dit wilden we wel koppelen aan een tweede goede doel, en dat werd KIKA.
Na een enthousiast rondje werven, waren er al snel 11 deelnemers aan boord, dus konden we het
voorstel neerleggen bij het Management voor de broodnodige sponsoring voor deze twee goede
doelen.
Gelukkig was het management meteen enthousiast en gaf ons groen licht.
Na het inschrijven van het

team bij KIKA, konden we echt starten met trainen.

Omdat er uit heel Nederland collega’s meedoen, en we niet vaak gezamenlijk kunnen trainen, hebben
we een app-groep aangemaakt om elkaar te blijven motiveren.
Al snel kwamen de eerste berichten, met trainingstijden en foto’s, binnen op de app.

Helaas zijn er ondanks de goede voorbereiding en coaching van de ervaren hardlopers in het groepje,
toch wat collega’s geblesseerd geraakt in de aanloop naar de KIKA run, en wel zo dusdanig dat ze
moesten afhaken, met pijn in het hart.

Ondertussen waren alle deelnemers ook ingeschreven bij KIKA, en kunnen we beginnen met het
werven van de sponsoren.
Allereerst willen we natuurlijk onze eigen werkgever bedanken, welke naast een mooi bedrag heeft
gesponsord voor het goede doel ook het team heeft voorzien van een mooi hardloopshirt.

Verder willen we alle andere sponsoren bedanken voor hun bijdrage.
Familie, vrienden, collega’s: HARTELIJK BEDANKT!
Omdat we de drive te pakken hadden, en we naast de hardloopschoenen ook de stoute schoenen aan
hadden, hebben we ook onze leveranciers benaderd om te sponsoren.
Uiteraard willen we ook deze in het zonnetje zetten.
Beste TT&MS, Caliz, TJ Service en Eurotron, namens Kalibra en KIKA: HARTELIJK bedankt!
Hartstikke goed natuurlijk die sponsoren, want er kan nooit genoeg geld binnen gehaald worden in de
strijd tegen kanker, maar er moet nog steeds getraind worden, want 30 september komt dichterbij.
Ondanks de drukke planning en dat iedereen door het hele land heen zit, is het ons gelukt om toch een
paar gezamenlijke trainingen te kunnen doen.
Ondanks het weer (te warm of te nat) werden er toch de nodige kilometers afgelegd.

Dan is het zover: de startnummers vallen op de mat, de shirtjes zijn uitgedeeld, spullen worden klaar
gelegd en dan op naar het Amsterdamse Bos.

Klaar voor de start.

Ruben, Maikel en Martin staan aan de start van de 10 km en mogen als eerste vertrekken.
Een kwartier later vertrekken Bianca, Wido, Niek, Nick en Frans voor hun 5 km strijd.
Na een uur is iedereen weer terug en kunnen we trots zijn op alle geleverde prestaties.
Allereerst het prachtige bedrag van € 1900,00 wat we voor KIKA hebben opgehaald.
Als tweede de collega’s die hebben meegaan met deze run, en hiermee is ook het tweede doel van
deze actie gehaald.
Op naar de volgende sportieve prestatie van Kalibra.

