
OPGEVEN IS EEN OPTIE 

 Een jaar geleden gingen mijn vrouw en ik naar het ‘Chicks Are 
Cool Dance Event‘, georganiseerd door het BIG Challenge pluim-
veeteam. Mooie promotie en een gezellige avond met collega’s 

die de Alpe d’Huez in Frankrijk gingen beklimmen. „Dat wil ik vol-
gend jaar ook doen”, zei ik. „We gaan lopen voor jullie pap, want 
dichter bij de hemel komen we niet” (aldus het Alpe d’HuZes-lied). 
Mijn schoonvader Wiel is op 58-jarige leeftijd gestorven aan kanker. 
Dat sponsorgeld komt er wel, dacht ik. In de zomervakantie zijn we al 
gestart met shirtverkoop op de campingbraderie. De eerste €300 was 
binnen. Onze oudste zoon Bram, 9 jaar, ging in november mee naar 
de aftrapbijeenkomst in Wageningen. Hij werd enthousiast: „Ik wil 
ook meelopen voor Opa Sterretje.” Hij is nu de jongste BIG Challen-
ger! Samen hebben we leuke acties georganiseerd zoals een olie-
bollenverkoop: in het eerste weekend had Bram al €450 ver-
diend, hij kwam in de lokale krant en op tv. Daar staat je zoon: 
„Waarom doe je mee?” „Ik vind dat iedereen een goed leven 
moet hebben,” zei Bram. Hoe trots kun je als vader dan zijn. 
Een paaseierenactie, Bingomiddag, shirtverkoop; het heeft een 
hoop geld opgebracht, dat voor 100 procent naar het KWF 
gaat. En er was onze laatste actie: groene bandjes verkopen 
met de tekst ‘Farmers Against Cancer’. Het kost ons veel energie 
en tijd, maar alle reacties en sponsorbedragen zijn gewel-
dig. We hebben al veel kippenvel momenten gehad 
en er zullen er nog veel volgen. Op 2 juni gaan 
we de Alpe d’HuZes lopen, samen met 240 
collega’s. En hopelijk finishen we om 20.00 
uur als trotse vertegenwoordigers van de 
Farmers Against Cancer, de grootste groep 
binnen Alpe d’HuZes, met 1 miljoen euro! 
We hebben nu al €800.000 ingezameld. 
Wil jij ook bijdragen aan de strijd tegen 
kanker en onze (pluimvee)sector promo-
ten? Kijk dan op www.bigchallenge.eu 
en vul pluimvee in. Volg ons in Frankrijk 
en wie weet doe je zelf volgend jaar 
mee? Opgeven is een optie.  

 Christian van Bommel scharrelvleeskuikenhouder in Castenray, contact@omas-kip.nl 
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