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Beste Kanjers/medestrijders/sponsoren,
Afgelopen avond bereikte ons het droevige bericht dat Herman Houweling aan de ziekte
kanker is overleden. Herman Houweling had darmkanker.
Wij hebben Herman Houweling ontmoet tijdens de Alpe d’HuZes in 2009 waar hij
letterlijk en figuurlijk meestreed in de strijd tegen kanker. Hij fietste de Alpe d’HuZes
maar liefst 2 keer omhoog ondanks zijn ziekte en het feit dat hij niet bepaald een
klimmerspostuur had (ruim 2 meter!).
Tijdens de koersweek van Alpe d’HuZes in juni 2009 werd hij geinterviewd door Frits
Barend op het podium voor alle honderden Kanjers die aanwezig waren.
Voor de Alpenkanjers die daar aanwezig waren, was dat een absolute bevestiging dat
Herman iemand is, die ondanks zijn ziekte, een enorme inspiratie is voor velen. Hij wist
op zo’n fantastische manier te praten over zijn ziekte. Hij had daarnaast ook een enorme
drive om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Hij haalde meer dan 100.000 euro op in 2009 en heeft een team opgezet voor 2010: zijn
eigen BIG Challenge Alpe d’HuZes. Hij wilde voor de laatse periode van zijn leven het
mooiste eruit halen. Hij wilde vechten voor zijn laatste tijd en genieten van elk moment.
Inspire2live /Alpe d’HuZes/Ven2-4Cancer staat voor vechten voor geld en vechten om
de ziekte kanker te laten evoleren van een dodelijke naar een chronische ziekte en onze
missie is dat wij de mensen, die getroffen zijn met kanker, een goed gelukkig en gezond
leven laten leiden.
Herman was dus echt iemand die dit ook deed.
Voor de Alpenkanjers die Herman gekend hebben, was het een schok. Ook al weet je van
de verslechterde situatie toch komt het hard en raar over als je een bericht krijgt dat het
nu zover is gekomen. Dat was een klap voor ons, maar in de eerste plaats voor Herman’s
gezin en zijn naasten. Het is ook een gedachte waar we maar moeilijk aan zullen gaan
wennen.

Herman staat voor opgeven is geen optie!
Tijdens de Ven2-4Cancer hebben we ook weer genoten van je, je brede glimlach en je
inzet voor het goede doel.
Goed en gelukkig ging je door terwijl je wist dat het heel slecht ging.
Je ging de Mont Ventoux 2 keer op wederom voor anderen die kanker hebben. Dit keer
voor De Vlaamse Liga Kom op tegen Kanker. Het was hartverscheurend te weten dat het
binnenkort over zou zijn. De beelden staan mij nog op het netvlies: je brede glimlach, de
tranen die over je wangen liepen toen je rond 20.00 uur die dag de top van de Mt
Ventoux bereikte. Ongeloofelijk mooi en verschrikkelijk tegelijk.
In ons boek, dat we aan het maken zijn voor Ven2-4Cancer, hebben wij speciaal een
herdenking voor Herman omdat hij ons mede geinspireerd heeft.
Voor mij blijf je iemand die het beeld is van doorzetten en vechten!
Voor de familie wens ik veel sterkte en steun en ik hoop dat jullie ondanks het verdriet
ook kracht kunnen putten uit de mensen die hem zullen herdenken en blijven vechten
voor de strijd tegen kanker!!
Dit is waar we voor fietsen mensen en dit is de realiteit. Hoe hard die ook is, het maakt
voor ons duidelijk dat we moeten blijven vechten hiertegen!
We willen hem en zijn fantastische bijdrage aan de strijd tegen kanker door zijn
deelname aan Alpe d’HuZes en Ven2-4Cancer hier graag gedenken.
Hermans team, BIG Challenge 2010, heeft op haar website een condoleanceregister
geopend. Hier kunnen mensen een berichtje achterlaten om hun medeleven te betuigen
en zijn familie: Karin, Lex en Loes, sterkte te wensen. Kijk op: www.bigchallenge2010.nl
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