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Berrefonds organiseert opnieuw Mini-Ekiden 

Al voor de tweede keer op rij kiest de bijzondere loopwedstrijd van vzw het Berrefonds voor een online editie.

Op zaterdag 5 juni kan iedereen mee lopen of wandelen ter ere van een kindje in zijn of haar hart. Op die

manier geeft het Berrefonds ruimte aan het verdriet om een overleden kindje. Nieuw dit jaar is dat je de

deelnemers kan sponsoren en dat je in Koesterhuis Kortrijk gezellig langs de Leie kan lopen en wandelen. 

Maar liefst 2736 deelnemers hebben zich dit jaar ingeschreven om in een klein team samen te lopen of te

wandelen ter ere van een overleden kind. In een klassieke Ekiden lopen de deelnemers samen een marathon,

in de unieke Mini-Ekiden van het Berrefonds legt een team van drie samen 15km af. Elke inschrijving wordt

gekoppeld aan een applicatie zodat op 5 juni alle lopers zichtbaar zijn op een interactieve kaart op de

website van het Berrefonds. Ook alle wandelaars krijgen natuurlijk een plekje.  

‘Op die manier voelt elke deelnemer zich toch verbonden, ook al loopt of wandelt iedereen in zijn of haar

eigen, veilige bubbel.’ vertelt Christine Vandenhole, oprichter van het Berrefonds. ‘Elke deelnemer ontvangt

een pakketje in de brievenbus met daarin onze intussen beroemde polsbandjes met de naam van je kindje*.

Het blijft een huzarenstukje voor onze vrijwilligers om deze bandjes tijdig klaar te krijgen, want ze worden

allemaal met de hand gemaakt. Maar het is zo mooi om de aanwezigheid van al die prachtige kindjes te

voelen en te zien.’

De inschrijvingen zijn intussen afgesloten, maar je kan nog steeds deelnemen. Op de website van het

Berrefonds staat alle informatie om zelf een deelnemerspakket samen te stellen. De dag zelf is alles te volgen

via de website en de sociale media van het Berrefonds. 

In Koesterhuis Kortrijk ben je op zaterdag 5 juni van harte welkom om tussen 9.00 uur en 16.00 uur te starten

aan een bewegwijzerde tocht langs de Leie en mooie plekjes in Kortrijk. ‘Het is heel fijn om vanuit

Koesterhuis Kortrijk eindelijk ons eerste kleinschalige evenement te kunnen organiseren. Inschrijven is niet

nodig en na je wandel- of looptocht verwelkomen we je op een coronaveilige manier aan de

Koestercaravan.’ vertelt Lenny Naert van Koesterhuis Kortrijk. 

Elk verhaal is uniek en bijzonder, maar het Berrefonds is toch heel trots dat haar Mini-Ekiden een plekje krijgt

tijdens de grote dag van Axel en Katrien. Deze twee lieve mensen geven elkaar het ja-woord op zaterdag 5

juni. ‘Maar niet voordat we eerst gaan lopen tijdens de Mini-Ekiden ter ere van onze kleine Magnus die op 5

april stil werd geboren. We zijn zo dankbaar dat de Koesterkoffer van het Berrefonds ons elke dag een heel

klein beetje kan troosten, dus uiteraard lopen we mee en laten we ons sponsoren ten voordele van deze

prachtige vzw. De kapster is bij deze gewaarschuwd dat mijn coupe een looptocht moet doorstaan.’

glimlacht Katrien. 

Meer informatie over dit persbericht en mogelijkheid tot interviews, opnames of fotomateriaal via

0470 73 66 70 of info@berrefonds.be  


