
De week van 14 tot en met 18 september  
staat in het teken van: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het kort over Socialrun: “Wij geloven in een inclusieve samenleving, waarin 
alle mensen worden geaccepteerd in hun mogelijkheden, kwetsbaarheden en 

eigenaardigheden. Wij willen letterlijk en figuurlijk de beweging zijn 
die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid stimuleert. Niet de competitie maar het 
belang van meedoen en samenwerking staat bij al deze activiteiten centraal.” 

In Tiel organiseren we in deze week twee activiteiten. Door hier aan mee te doen 
sponsor je kilometers en/of een financiële bijdrage voor het goede doel. 
 
Maandag 14 september vertrekt een groep deelnemers fietsend en rennend 
vanuit Tiel en Nijmegen naar Druten. Je kunt hen financieel sponsoren door een 
bijdrage te storten via de teampagina van Team RIBW Nijmegen en Rivierenland 
https://www.socialrun.nl/teams/team-ribw-nijmegen-en-rivierenland/ 
 
Het startschot voor de Socialrun week wordt om 13.30 uur gegeven in Tiel op 
de locatie DAC Dolfijn, Dr. Schaepmanstraat 23. De lopers en fietsers vertrekken 
dan naar Druten. 
 
Bij aankomst van de deelnemers in Druten organiseren we een maaltijd. Wil je 
mee eten? Gezellig! Je betaalt dan een bijdrage waarvan de helft naar het goede 
doel gaat. De kosten hiervoor zijn 5 euro.  
 
Dinsdag 15 september maken we een wandeling vanaf DAC Dolfijn, via het 
veer naar Wamel, waar we een route lopen van 12 kilometer en weer terug. Je 
kunt aan deze wandeling geheel, of gedeeltelijk deelnemen. Je doneert dan 
gelopen kilometers en je kunt je door mensen uit je omgeving laten sponsoren, 
door hen een bijdrage te laten storten op de teampagina van Team RIBW 
Nijmegen en Rivierenland.   
 
De gehele week kun je bijdragen door iets creatiefs of lekkers te maken of 
bakken, dat geveild gaat worden op vrijdag 18 september. De opbrengt hiervan 
komt ten goede aan het goede doel! 
 
 
Voor meer informatie: zie de flyer van de betreffende activiteit of stel je vraag 
aan Margot #meedoeniswinnen 


