
 

  

 

Beste sponsor,  

Eerst en vooral bedankt dat u de tijd neemt om deze brief te lezen. 

Dank u wel dat u het verhaal achter deze actie wilt horen en overweegt 

om mij te helpen hierin te slagen.  

22 juni 2015 staat voor altijd in onze harten en geheugen gegrift. Die dag verloren we onze 

(klein-)zoon, broer, neef, vriend en buurjongen, Thomas. Op een zeer ongelukkige wijze is hij 

op achttienjarige leeftijd gegrepen door een auto tijdens het oversteken van de straat. Hij 

was slechts enkele meters verwijderd van zijn thuis, maar die dag zou hij nooit de oprit 

bereiken. Thomas had geen schijn van kans om dit ongeval te overleven en liet ons dus met 

heel veel verdriet, gemis en vragen achter.  

Elke dag worden we opnieuw geconfronteerd met zijn afwezigheid en de bruuske manier 

waar op hij ons ontnomen is. Hij was mijn buurjongen en ik ken hem van zijn geboorte. Ik 

heb hem zien opgroeien tot de sympathieke, sportieve en sociale jongeman die hij was.  

Hem vergeten zullen we niet, hem herdenken en eren des te meer. Daarom wil ik mijn 

allereerste marathon in oktober 2016 niet enkel voor mezelf lopen. Deze marathon draag ik 

op aan Thomas en tegelijkertijd wil ik de kans grijpen om nog meer slachtoffers in het 

verkeer te voorkomen. Hiervoor is er nood aan een verandering in ons rijgedrag, maar er is 

ook nood aan financiële middelen om dit mogelijk te maken.  

Via deze brief wil ik 42 sponsors verzamelen. 42 mensen, organisaties en/of bedrijven die elk 

symbool staan voor een kilometer die ik af te leggen heb. Het ingezamelde bedrag schenk ik 

vervolgens aan de vzw ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’.  

Ik dank u daarom vanuit het diepste van mijn hart dat u zich hiervoor wilt inzetten! Als dit 1 

dronken chauffeur minder, 1 extra chauffeur die niet smst achter het stuur, 1 extra 

chauffeur die niet overdreven snel rijdt oplevert, dan hebben we samen al héél wat levens 

gespaard! 

  

 

 
  

42 km voor Thomas – voor een veiliger verkeer 
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Indien u dus de ‘eigenaar’ van één van de 42 kilometers wilt worden en een financiële 

bijdrage wilt leveren, kan u onderstaande overeenkomst invullen. De minimumwaarde van 1 

kilometer is 25 euro en als teken van dank verschijnen alle sponsors op de facebookpagina 

’42 km voor Thomas – voor een veiliger verkeer’.  

Voor Thomas, voor een veiliger verkeer!  

Natalie De Ridder 

Thomas’ buurmeisje  

 

 

Opgemaakt in tweevoud  

Ondergetekende, ………………………………………………………….  

Wil 1 van de 42 kilometers die Natalie De Ridder dient af te leggen tijdens de 

marathon van Eindhoven op 9 oktober 2016 sponsoren aan een bijdrage van 

……………….. euro. Dit bedrag gaat integraal naar vzw ‘Ouders van Verongelukte 

Kinderen’.  

 

De betaling gebeurt:  

o Cash  

o Via overschrijving op BE43 3630 2827 1601 (Natalie De Ridder) met 

vermelding ‘42km voor Thomas’ 

 

 

Datum en plaats van overeenkomst : …………………………………………………………….. 

 

 

Handtekening sponsor     Handtekening Natalie De Ridder 


