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Met bijdrage Imagro doorbreekt team Máxima historische grens 200.000 euro  

Imagro haalt ruim 9.000 euro op voor KWF Kankerbestrijding 
 
Het is team SMA-Cardiosport/Máxima Medisch Centrum gelukt: als eerste team is zij erin 
geslaagd ruim 200.000 euro aan sponsorgeld voor de KWF Kankerbestrijding bij elkaar te 
fietsen. De magische grens werd doorbroken met een bijdrage van 9.659,55 euro van 
communicatiebureau voor strategie- en creatie Imagro uit Ottersum. Op 12 oktober zal het 
totaalbedrag overhandigd worden aan de KWF Kankerbestrijding. 
 
Eén van de grootste bijdragen voor het team Máxima kwam binnen via Herman Houweling. Hij haalde 
met zijn project BIG Challenge alleen al ruim een ton binnen. Imagro ondersteunde hem daarbij.  
Het team Máxima (voluit team SMA-Cardiosport/Máxima Medisch Centrum) maakt onderdeel uit van 
de Alpe d’HuZes. Dit is een jaarlijkse wielerrit waarbij 1200 (ex)kankerpatiënten en andere deelnemers 
zes keer op één dag de ‘Nederlandse berg’ Alpe d’Huez beklimmen voor het goede doel. Herman 
Houweling heeft met zijn BIG Challenge aansluiting gezocht.  
 
Goed woord 
Herman: “Door deelname met mijn ploeg aan die Alpe d’HuZes wil ik niet alleen het KWF en de strijd 
tegen kanker steunen. Tegelijk wil ik een goed woord doen voor de Nederlandse varkenssector. Ik 
ben erg verbonden met deze sector en die krijgt volgens mij nog steeds niet de erkenning die zij 
verdient. Ik ken de sector van binnen en buiten en weet met welke enorme inzet en hartstocht er wordt 
gewerkt. Zo krijgen we in de media ook eens een ander beeld van de varkenshouderij te zien.” 
 
Nooit voldoende 
Of met het bereiken van de historische grens van ruim twee ton aan euro’s de missie van Alpe d’ 
HuZes is geslaagd? Herman:“Kanker is een vreselijk iets. Hoe meer onderzoek naar de ziekte, hoe 
beter. En dat is enorm duur. Daarom mag het wat mij betreft nog veel meer worden. Sponsoren, van 
groot tot klein, zijn nog steeds meer dan welkom.” Herman werkt momenteel een vervolgplan uit met 
HAS Den Bosch. Mogelijk brengt dit plan in de loop van het jaar nog meer geld in het laadje. 
 
Bijdragen en informatie  
Mensen, die samen met de varkenshouderij iets tegen kanker willen doen, kunnen op de website 
www.bigchallenge2009.nl ook zien hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan Houweling’s missie. Op 
die website vinden ze ook meer informatie over de BIG Challenge, de sponsormogelijkheden en de 
deelnemende teams.  
Meer informatie over het wielerevenement Alpe d’HuZes is te vinden op de website 
www.opgevenisgeenoptie.nl.  
 
 

 

 

 
 


