Stichting ROAd4energy draagt succesformule Groesbeeks Gruwelijkste over
Groesbeek, 22 januari 2018
Beste Biker,
Het bestuur van de Stichting ROAd4energy heeft besloten de organisatie van haar populaire
mountainbike event Groesbeeks Gruwelijkste over te dragen. In de afgelopen 6 jaren verwierf
Groesbeeks Gruwelijkste een vooraanstaande status in de ATB-wereld. Een prachtige prestatie,
maar daar is het de bestuursleden nooit om te doen geweest. Belangrijkste doel is het genereren
van zoveel mogelijk financiële middelen om de ontwikkeling van een medicijn tegen
energiestofwisselingsziekten te ondersteunen.
De verdrietige aanleiding voor de oprichting van de Stichting ROAd4energy was het overlijden
van Robbe Alsemgeest in 2011. Op slechts 3-jarige leeftijd overleed hij aan de gevolgen van het
Syndroom van Leigh, een van de vele varianten van energiestofwisselingsziekten. Kinderen met
een energiestofwisselingsziekte hebben tot op dag van vandaag nog steeds nauwelijks uitzicht
op een toekomst; de meesten van hen overlijden op jonge leeftijd.
Het levenswerk van Prof. Dr. Jan Smeitink is een medicijn te ontwikkelen. Het onderzoek bevindt
zich inmiddels op een veelbelovend niveau, namelijk de voorbereiding van de testfase bij zieke
kinderen.
De organisatie van Groesbeeks Gruwelijkste bracht in de afgelopen 6 jaren maar liefst € 381.380,bijeen in het belang van dit onderzoek. Ook jouw deelname aan Groesbeeks Gruwelijkste heeft
direct bijgedragen aan dit fantastische resultaat. Dank je wel daarvoor!
Na veelvuldig overleg en na zorgvuldige afwegingen kiest de Stichting ROAd4energy vanaf 2018
een andere route en is zij op zoek gegaan naar een geschikte partij die de succesformule van
Groesbeeks Gruwelijkste kan voortzetten. En dat is gelukt!
De Stichting Energy4All, die de opbrengst van al haar activiteiten eveneens volledig ten goede
laat komen aan het medicijnonderzoek tegen energiestofwisselingsziekten, gaat deze mooie
uitdaging aan. In het komende jaar worden de diverse taken een op een overgedragen, zodat
Energy4All op zondag 16 september a.s. vol passie en enthousiasme de 1.500 bikers kan
verwelkomen in Groesbeek voor alweer de 7e editie van Groesbeeks Gruwelijkste.
De bestuursleden van ROAd4energy zijn op 16 september ook zeer zeker weer van de partij;
sommigen om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken, anderen om zelf eens te
ervaren hoe het is om voor het goede doel urenlang Gruwelijk door het stof te gaan.
Hart, ziel en helpende handen van de bestuursleden van ROAd4energy blijven gericht op dat
éne ultieme doel: samen de medicijnontwikkeling financieel blijven ondersteunen, ter
nagedachtenis aan Robbe, en in het belang van zijn lotgenootjes. Maar wel op andere, minder
structurele wijze, en niet meer direct betrokken bij de organisatie van het event Groesbeeks
Gruwelijkste. Dankbaar en trots kijken zij terug op de afgelopen zes jaren, en vol vertrouwen zien
zij uit naar de voortzetting van Groesbeeks Gruwelijkste door Energy4All.
Voor jou als liefhebber van de gaafste mountainbiketocht van Nederland verandert er niet veel,
want de succesformule wordt voortgezet. De uitdaging blijft wel om op tijd een ticket te
bemachtigen. Gruwelijk veel succes daarbij gewenst! Je wordt per e-mail tijdig op de hoogte
gebracht.

