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4000 euro
voor zeer
speciaal
Huis
Vrouwenwielerploeg zet
zich in voor Ronald McDonald Huis Groningen
3

Door Harm Vonk
Groningen In Groningen
staat een huis. Een Ronald
McDonald Huis. En in Groningen bestaat een wielerploeg voor
v
vrouwen. Fastfoodketen
McDonalds bracht de twee in contact; gisteravond overhandigden de
rensters een cheque van vierduizend euro. Voor het Huis.
De grote M op de wielershirts van
vorig jaar wekte nogal wat verwarm
ring. "Want het ging niet om
McDonalds, maar om het Huis", zei
Rudi Groenendal, de oud-marathonschaatser die de vrouwen
traint. Nu staat ’Ronald McDonald
Huis Groningen’ pontificaal op het
tricot. En dát is waarom het gaat.
"We hopen te presteren, maar het
uitdragen van de naam en het binnenhalen van geld vinden we eigenlijk veel belangrijker", verwoordde Willie de Groot, met Henk
Sijtsma eigenaar van de vier vestigingen in Groningen, het gevoel.
McDonalds is wereldwijd sponsor van de Huizen. Nationaal gezien is de hamburgerketen gelieerd
aan het Kinderfonds. De Groninger
vestigingen hebben daarnaast hun
naam nog gekoppeld aan de wielerploeg en Kids United, voetbal voor
kinderen met een handicap.
Het Huis staat op steenworp afstand van het UMCG, gewoon in

º Manager Jolanda Kamphuis
van het Ronald McDonald Huis
Groningen ontvangt de cheque
van de wielrensters.
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een woonwijk, gewoon met een
speeltuin in de buurt, gewoon met
buren. Maar gewoon is het allerminst; het is een tijdelijke woning
voor gezinnen met een kind dat opgenomen is in het Beatrix Kinderziekenhuis. "We kunnen geen kinderen genezen, maar wel zorgen
wegnemen", legde manager Jolanda Kamphuis uit. "We bieden de gezinnen een fijne plek, een thuis, zo
lang een kind is opgenomen."
Groningen is een van de vijftien
Ronald McDonald Huizen in ons
land. Dagelijks wonen er 24 gezinnen in het Huis, dat zonder subsidies draait met 70 vrijwilligers. De
rensters zamelden geld in door de
verkoop van bidons of het organiseren van een familietoertocht. "Tel
dus maar op wat allemaal nodig is:
24 keer een huishouding. Jullie bijdrage is meer dan welkom", glunderde Kamphuis. Het geld zal worden besteed aan dagelijkse uitgaven als wasmiddel, linnen en de
aankleding van het dakterras.
Sportief gezien is ’McDonalds’
ook niet meer dan een clubploeg:
iedereen kan lid worden, er is geen
sprake van selectie. Sterker nog: de
ploeg komt voort uit de NWVG,
maar die kon zich door haar sponsoring (Bike4Air) niet vereenzelvigen met de doelen van de vrouwenploeg, waarop Groenendal en
ploegleider Ronald Tops zich afscheidden. De grote namen van de
ploeg komen dan ook voornamelijk
voort uit de schaatswereld: Janneke
Ensing (net ex-Liga) en Jolanda
Langeland (winnares Hollands Venetië). Of het moet al Kim van Dijk
zijn; de geboren Winsumse pakte
als pilote op de Paralympics van
Londen goud op de tandem.
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