
FietsJeMans

Beste vriend(in),
 
Wij, dat zijn de zoons Mart en Jos en vader Martin Mans, vragen even je aandacht…

Goede doelen
Vanmorgen zijn we opgestaan! Energiek en gezond! En dan zijn we meteen bij de kern van de zaak, want dat is misschien wel het grootste 
goed wat ons gegeven is! Vanwege het  werk in de muziek komen we vaak in contact met organisaties die benefietconcerten organiseren voor 
allerlei goede doelen. Schitterend! We krijgen ook heel vaak verzoeken om mee te werken aan concerten voor goede doelen. Ook schitterend! 
De muziek is onze roeping, maar tegelijk ook onze bron van inkomsten. We moeten dan ook het medewerken aan concerten voor goede 
doelen weloverwogen en gedoseerd doen.
 
Van hobby naar een plan
Nu hebben wij sinds enige tijd een favoriete hobby……wielrennen! Goed voor lijf en leden! Heerlijk om de schoonheid van ’s lands natuur te 
ontdekken en met name goed voor het hoofd. Even leegmaken, resetten en weer door! We doen het voor onszelf, vanuit het besef dat we 
bewust bezig zijn met het feit dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Voor niemand. Ook niet voor ons!
 
Al fietsend hebben we een plan opgevat.
 
De resultaten van onze tochten worden in onze computer opgeslagen middels de app/website STRAVA. Dit programma registreert elke 
kilometer, maar ook de snelheid, route, hartslag etc. Voor onszelf, voor onze gezondheid! Mooi, maar dat kan ook anders!
 
FietsJeMans voor onderzoek tegen alvleesklierkanker
We willen onze fietstochten gaan koppelen aan een goed doel onder de noemer FietsJeMans! Wij, van FietsJeMans, gaan fietsen voor 
baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Niet meer dan 5% van de mensen waarbij deze ziekte geconstateerd wordt is na 5 jaar nog 
in leven. Dagelijks overlijden er in Nederland 10 mensen aan alvleesklierkanker. Prof. Dr. Casper van Eijk van Erasmus MC doet al 25 jaar 
baanbrekend onderzoek. Via de site supportcasper.nl is zijn werk te volgen. En hieraan willen wij onze bijdrage leveren! 

Fietsers & sponsors gezocht!
FietsJeMans is op zoek naar sponsors en fietsers. Mensen die dit doel (en wellicht ons ook een beetje) een warm hart toedragen. Graag willen 
we voor elke kilometer die we in 2018 fietsen een bedrag bij elkaar brengen voor dit geweldige doel. Fiets je ook en wil je je steentje bijdragen 
door ook kilometers te maken? Sluit je dan aan bij onze groep FietsJeMans op STRAVA. Per 31 december 2018 publiceren wij (en jij) de 
eindstand die de app/website registreert aan de sponsors en zij kunnen dan in januari het bedrag rechtstreeks overmaken naar het goede doel 
op rekeningnummer NL10RABO 0113 4491 35 tnv Stichting Inspire2livemusic.
 
Onze vraag is even eenvoudig als dringend: DOE JE MEE?
 
Zo ja, stuur ons dan een berichtje via info@martinmans.nl met het bedrag wat je per kilometer in 2018 wilt sponsoren OF sluit je aan bij onze 
STRAVA-groep en mail/app/tweet/Facebook dit verhaal naar jouw (potentiële) sponsors. Het gaat om de afstand tussen 1 januari 2018 en 1 
januari 2019. Inmiddels hebben we elke zo’n 2000 kilometer afgelegd. Dat is een begin! Elke cent is welkom. Elke € 0,10  is welkom. Elke 1,00 
is welkom. Meer mag. Minder mag. Maar doe mee als je wat kunt missen voor onze missie! Eind van het jaar tellen we de kilometers bij elkaar 
op vermenigvuldigen dat met het bedrag wat we per kilometer bij elkaar gefietst hebben! Voor baanbrekend onderzoek naar alvleesklierkanker.
Als je € 0,01 per kilometer geeft en we fietsen dit jaar 20.000 kilometer totaal, dan hebben we al € 200,00. € 0,01 per 10 kilometer kan natuurlijk 
ook. Alle beetjes helpen.
 
Graag horen we van je! Het zal ons motiveren tijdens onze fietstochten!
 
Hartelijke groet, in gezondheid,
Mart, Jos en Martin Mans Deze actie wordt ondersteund door WIPEsoft Mediaproducties
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