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“Jaren geleden ben ik diep geraakt door het verhaal van een meisje uit Schiedam. 
Ze had niet lang meer te leven en haar verhaal stond gepubliceerd in een boek van 
de stichting Pallieter. Ik had destijds een sportschool in Schiedam. Bij mij is toen het 
idee ontstaan om een Zumba marathon te organiseren en de opbrengst te doneren 
aan de stichting Pallieter.” Deze mooie woorden zijn van Romeo Hasselbaink. 

In het dagelijks leven is de sympathieke Romeo Hasselbaink sportinstructeur en 
werkzaam bij een fysiotherapiepraktijk in Rotterdam. Voorheen heeft hij een eigen 
sportschool gerund in Schiedam. Momenteel geeft hij in zijn vrije tijd, een aantal 
keren per week, swingende Zumba lessen. Hij doet dit in samenwerking met Stoker 
Health & Fitnessclubs. Stoker is al sinds 1971 een begrip in Rotterdam en destijds 
als eerste gestart met fitness. 

In het zweet dansen
Stoker beheert op twee locaties in de stad fitnessclubs met elk een eigen sfeer en 
identiteit. Romeo heeft de Zumba marathon georganiseerd bij de vestiging van Sto-
ker aan de Prinsenlaan in Rotterdam. Ruim zestig sportievelingen hebben deelge-
nomen aan de intensieve en swingende marathon die drie uur heeft geduurd. Deze 
keer hebben maar liefst zestig personen zich in het zweet gedanst. 

Geslaagd evenement
Romeo vertelt gepassioneerd: “Zumba is een zomerhit. De muziek is heerlijk zomers 
en inspirerend. Zumba is een mix tussen hip hop, street dance en Zuid-Amerikaanse 
dans, zoals salsa en merengue. Iedereen kan Zumba dansen. Het gaat om het ple-

Sponsor aan het woord

Romeo Hasselbaink: “Zumba marathon 
voor stichting Pallieter zomers succes”

zier.” Hij kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. 
“De deelnemers waren allemaal enthousiast en gemo-
tiveerd. Iedereen had een sponsorboekje om zichzelf 
te kunnen laten sponsoren en geld op te halen.” 

Handje helpen
Ook voor volgend jaar wil Romeo Hasselbaink graag 
de Zumba marathon organiseren en de opbrengst ten 
gunste stellen aan de stichting Pallieter. “Het draait 
om het belang van de kinderen. Het is een goed gevoel 
om deze ernstig zieke kinderen wat plezier te kunnen 
geven. Hier wil ik graag een handje bij helpen.”

Zumba marathon 2014
Wilt u hier ook uw steentje aan bijdragen? Wilt u 
volgend jaar deelnemen aan de Zumba marathon?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Romeo Hasselbaink, 06 - 49 88 38 30. 

Tweeduizend euro
Hij vervolgt: “Rein Lander 
is vooraf aanwezig geweest 
om het een en ander over de 
stichting Pallieter te vertellen. 
Na afloop van de marathon 
heeft hij symbolisch een che-
que overhandigd gekregen 
met het totaalbedrag van 
tweeduizend euro.”


