
 
 
 
Rookworsten Voor KiKa. 
 
 
Mijn naam is Henkjan en ik ben de vader van Floor en Anne die allebei op De Wilgenburg hebben 
gezeten. De prachtige kunstwerken in de gang bij de buitenschoolse opvang zijn daar een mooi 
aandenken aan. 
 
Velen van jullie weten dat Anne op 2 november 2012 op 8-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen 
van een hersentumor. 
Op zondag 2 november 2014 hol ik voor Anne en voor alle andere kinderen met kanker mijn eerste 
HELE marathon, de Run For KiKa New York. Hiermee wil ik tenminste €7000,- ophalen voor de 
stichting Kinderen Kankervrij. 
Het team en de leerlingen van De Wilgenburg gaan mij daar bij helpen! 
We gaan namelijk in januari volgend jaar rookworsten verkopen waarbij de opbrengst voor KiKa is. 
In de winter eten we allemaal stamppot met rookworst, dus als we dat gewoon blijven doen maar in 
plaats van fabrieksrookworst uit de supermarkt heerlijke ambachtelijke verse rookworst kopen dan 
eten we zelf lekker(der) en heeft KiKa euro’s voor meer onderzoek. 
 
De verse fijne rookworsten die we gaan verkopen worden op ambachtelijke wijze door Mastenbroek 
Vleeswaren uit Epe bereid. De worsten gaan we per 3 stuks verkopen voor €5,-. Hiervan gaat €2,- 
naar KiKa en €3,- naar Mastenbroek. 
Op maandag 13 januari krijgen de leerlingen een intekenlijst mee. Hiermee kunnen de kinderen in hun 
familie en naaste omgeving setjes van 3 worsten verkopen. 
Op maandag 20 januari nemen de leerlingen de intekenlijsten weer mee naar school, zodat ik weet 
hoeveel worsten er zijn verkocht. 
Vervolgens worden de worsten gemaakt zodat ze super vers zijn als we ze op woensdag 29 januari 
meenemen naar school. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur kunnen de worsten dan tegen betaling van 
€5,- per 3 stuks worden opgehaald. 
 
Ik hoop natuurlijk dat er heel veel worsten worden verkocht voor KiKA. 
Meer informatie over de fijne rookworst en Mastenbroek Vleeswaren kun je vinden bij de directeur 
Meintho Krol en juf Toke Stevens. 
Mijn sponsorpagina op de website van RunForKiKaNewYork vindt je hier 
http://runforkikanewyork.nl/PersonalPage.aspx?personId=106 
Je kan mijn weg naar Run For KiKa New York op 2 november 2014 ook volgen via mijn website 
http://henkjanholt.nl/ en via Facebook: https://www.facebook.com/pages/Henkjan-
Holt/616674095055655 
 
Alvast hartelijk dank voor je hulp, 
Hartelijke hardloopgroet, 
 
Henkjan. 
 


