Danser mod Cancer – Landsdækkende Zumba ® event
Vi gentager sidste års succes!

Kære RAB Registrerede Alternative Behandler
Lørdag den 24. August 2013 er der lagt op til en forrygende indsamling, til glæde for Cancerramte Børn.
Kl. 13 åbnes dørene i 40 sportshaller, rundt om i Danmark. 300 Zumba ®instruktører, står klar til at give
deltagerne en fantastisk dag og en uforglemmelig oplevelse. I år vil der, foruden dans og samvær,
tillige være mulighed for at prøve flere andre spændende aktiviteter, i nogle af hallerne.
Eksempelvis zoneterapi og massage. Har du lyst til at være med?

Hvordan foregår eventen?
Arrangementet ”Danser mod cancer – Zumba ®for livsglæde”, løb af stablen for første gang sidste år,
sommeren 2012. Der blev indsamlet 250.000 kr. som blev overrakt på en check til Foreningen Cancerramte
Børn, FCB. Hver en krone er nu gået ubeskåret til aktiviteter for de cancerramte børn og deres familier.
Det var så stor en succes, at eventen gentages i 2013. Denne gang med tilbud om også andre aktiviteter.
Zumba’en kører helt af sig selv i hallerne, mens det er de mange ekstra indtægter, som bevirker, at der kan
samles endnu flere midler ind til glæde og gavn for de cancerramte børn og deres familier. Midler, som er
med til at gøre en STOR forskel i en hverdag, fyldt med ubeskrivelige udfordringer www.cancerbarn.dk
Hvad gør du?
Er du frisk på at være med som RAB behandler, lørdag den 24. august 2013, ringer du til Registreret
Zoneterapeut, Leila Eriksen på telefon 26 18 95 90 - eller - sender en mail på jklmn@eriksen.mail.dk
Oplys; dit navn, adresse, telefon, mail og profession, samt hvilken organisation du er RAB registreret hos.
Herefter vil du blive kontaktet, så vi indbyrdes kan aftale hvordan du kan være med til at gøre en forskel.
Billetter til dagens event kan købes på www.dansermodcancer.dk . Prisen er kr. 150/voksne og kr. 50/børn.
Yderligere oplysning kan fås hos event ansvarlig Charlotte Bolivard på telefon 21 55 45 41.
Vi glæder os til at høre fra dig
Charlotte Bolivard og Leila Eriksen

