Jawel! Het is vandaag 1 november en dat betekent dat Movember 2013 officieel van start is
gegaan! Ook bij Meyn doen weer een paar enthousiaste collega’s hun best om hun snor de
gehele maand november te laten groeien voor het goede doel.
De bedoeling van Movember is om geld op te halen voor onderzoek naar prostaatkanker. Dit is
al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Met deze actie hopen wij dan ook
weer een flinke bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek naar deze ziekte.
Dit jaar bestaat ons Meyn snorrenteam uit 12 Mo Bro’s en 1 Mo Sista. Om 9:00 uur stipt werden
de eerste foto’s geschoten van alle gladgeschoren bovenlipjes. Het staat in het Movember
reglement dat alle mannen gladgeschoren beginnen aan de Movember maand. Daarom
zaten Fergal, Peter, Buddy, Barry, Rob, Arjan, Collin, Oege, Willem en Lianne allen met kale bovenlip
klaar op de bank bij de receptie voor de fotoshoot! De komende maand zullen we iedere vrijdag
een foto maken waarop de voortgang van de snorren te zien is (m.u.v. Lianne, die ondanks dat
ze hard haar best doet, helaas geen snor kan laten groeien).
Ons team bestaat naast bovenstaande mannen en vrouw ook uit Jos Dietz (vader van
Arjan),Steven Mac-Mahon (zoon van Fergal) en Jan van der Laan, die geld gaat verzamelen om zijn snor
eraf te laten scheren op 29 november.
Toch spijt dat je je niet hebt opgegeven dit jaar? Geen nood, meedoen kan nog steeds! Via deze
link kun je je opgeven voor het Meyn snorrenteam:https://www.movember.com/nl/register/?teamid=1020501
Wij hopen dit jaar weer net zoveel (of meer!) geld op te halen voor het onderzoek naar
prostaatkanker. Wil je ons steunen met een donatie? Dat kan op onze Movember teampagina,
op de website van Movember: http://nl.movember.com/team/1020501
We houden jullie via MeynConnect op de hoogte!
Het Meyn “snorrenteam”

