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B. BRAUN FOR CHILDREN 

BICYCLE RUN
RUBÍ -  MELSUNGEN

EEN FIETSTOCHT VAN MAAR 

LIEFST 1.677 KILOMETER VOOR 

EEN GOED DOEL!

DAAR GAAN WIJ VOOR.

Wie zijn wij?

Steven en Guido, twee enthousiaste sport ieve 

medewerkers van B. Braun Medical B.V. 

gaan de uitdaging aan en doen mee aan een 

internat ionale f ietstocht  met  B. Braun deelnemers 

uit  4 verschillende landen, landen die allemaal 

een eigen B. Braun for Children doel steunen.

Wanneer?

Van 7 tot  en met  17 september 2018 gaan onze 

dappere collega’s 11 dagen f ietsen, sport ief  afzien 

voor het  goede doel.

Waar zet ten wij ons voor in?

Eind 2004 heeft  ons moederbedrijf  het  project   

B. Braun for Children in het  leven geroepen. 

Daarbij werd iedere B. Braun vest iging over de 

hele wereld verzocht  een goed doel te kiezen 

en dat  langdurig te steunen. Het  moest  een 

hulpproject  zijn voor kinderen, liefst  in eigen land.

Sinds 2015 steunt  de Nederlandse B. Braun 

vest iging in Oss, de st icht ing Kind en Brandwond,  

een landelijke st icht ing opgericht  door de 

brandwondencent ra voor kinderen en jongeren in 

Beverwijk, Groningen en Rot terdam.

(www.kindenbrandwond.nl)

De route, in 11 etappes

7 september: Rubí -  Figueres (145 km)

8 september: Figueres -  Vias (172 km)

9 september: Vias -  Donzère (219 km)

10 september: Donzère -  Givors (158 km)

11 september: Givors -  Tournus (131 km)

12 september: Tournus -  Ougney (171 km)

13 september: Ougney -  Mulhouse (146 km)

14 september: Mulhouse -  Malden (118 km)

15 september: Malden -  Darmstadt  (199 km)

16 september: Darmstadt  -  Marburg (141 km)

17 september: Marburg -  Melsungen (77 km)



Indien meerdere deelnemers het  juiste aantal lekke 

banden voorspellen, zal degene die het  nauwkeurigst  

de eerste lekke band voorspelt  tot  winnaar worden 

uitgeroepen.

Meer informat ie over de prijzen en hoe u kunt  

deelnemen, vindt  u in het  formulier in de bijlage.

Wij hopen dat  u dit  onder de aandacht  van uw 

medewerkers wilt  brengen.

Wat  krijgt  u van ons terug?

Wij zorgen dat  u t ijdens de f ietstocht  kunt  volgen 

waar onze renners zich bevinden, met  een dagelijks 

verslag. Een paar weken na beëindiging van de 

f ietstocht  zullen wij u het  resultaat  laten weten 

van onze inzamelingsact ie en de uit slag van de 

prijsvraag.

Mocht  u vragen hebben over de f ietstocht , over 

B. Braun for Children of  ons goede doel Kind 

en Brandwond, dan kunt  u ons bereiken via het  

e- mailadres karine.haberthur@ bbraun.com.

Namens B. Braun for Children: Karine, Manuel, 

Yeliz, Guusje, Steven, Valerie en Paul

Wat  doet  de st icht ing Kind & Brandwond?

Zij zet ten zich in voor prevent ie, voorlicht ing, 

het  verbeteren van de zorg, nazorg en levens-

kwaliteit  van de kinderen en hun ouders. 

Zij bieden aanvulling op de behandeling in 

brandwondencent ra in Beverwijk, Groningen en 

Rot terdam aan.

Hun belangrijkste act iviteiten zijn het  organiseren 

van vakant ieweken voor kinderen, t ieners en 

jongeren met  brandwonden en de jaarlijkse 

Brandwondendag. Hier kunnen kinderen en 

ouders wennen aan de nieuwe situat ie, en leert  

het  kind omgaan met  het  t rauma en lit tekens.

Wat  is er nodig?

Om dit  voornemen te kunnen waarmaken is er, 

naast  de belangeloze inzet  van de vrijwilligers, 

f inanciële steun nodig.

De medewerkers van B. Braun in Nederland en 

België proberen, door middel van act ies (koekjes 

of  pannenkoeken bakken, kerstontbijten, verkopen 

op rommelmarkten, enz.), zoveel mogelijk geld 

bijeen te brengen.

Hierdoor kunnen wij jaarlijks grote groepen van 

kinderen met  brandwonden een geweldige dag 

in de Efteling of  in de Beekse Bergen aanbieden 

of  op een andere manier de st icht ing steunen. 

Recentelijk hebben wij bijvoorbeeld een donat ie 

kunnen geven voor een aangepaste verbandkamer 

in het  Maasstad ziekenhuis*.

Af  en toe proberen wij ook grotere act iviteiten te 

organiseren.

Dit  jaar hebben wij een grote uitdaging in 

gedachten, namelijk een f ietstocht  vanaf onze 

vest iging in Rubí, vlakbij Barcelona in Spanje, 

naar ons hoofdkantoor in Melsungen, Duitsland. 

Een f ietstocht  van maar liefst  1.677 kilometer, 

onderverdeeld in 11 etappes.

Waarom schrijven wij u dit?

De kosten voor deze tocht  worden gedragen door 

de renners zelf . Maar voor hun inspanningen 

zouden zij graag iets terug willen zien, namelijk 

een bijdrage aan het  doel waarvoor zij f ietsen, de 

st icht ing Kind en Brandwond.

Ook de andere B. Braun medewerkers die niet  

meef ietsen gaan aan de slag om geld in te 

zamelen, door deze tocht  zoveel mogelijk onder 

vrienden, familie, bekenden onder de aandacht  te 

brengen.

Hoe kunt  u een bijdrage leveren?

Via een eenmalige donat ie op de Deutsche Bank 

Nederland NL78 DEUT 0265 1516 86  

onder vermelding van ‘BBfC f ietstocht  2018’.

Of u kunt , individueel of  samen met  uw 

medewerkers, act ief  deelnemen aan onze 

prijsvraag DE STAND VAN DE LEKKE BAND: 

‘Hoeveel lekke banden (van alle deelnemers bij 

elkaar) zullen er zijn geweest  bij het  bereiken van 

de eindst reep in Melsungen?’

Daarnaast  is er ook een schif t ingsvraag: ‘Wat  is 

de kilometerstand van de eerste lekke band?’

*ht tps://brandwondenst icht ing.nl/nieuws/kindvriendelijke-  

verbandwisselkamer- brandwondencent rum- rot terdam-  

geopend/


