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Rosanne Som de Cerff, Irma van de Pol en Marieke Som de Cerff zijn nu al in kerstsfeer voor Rocking Up X-mas.

FOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

Niet iedereen heeft geld voor kerst
we gestart als locatiemanagers.”
Eigenaresse Irma van de Pol (37)
van de Feel Good Studio waar
Marieke lesgeeft haakte vorig jaar
als vrijwilliger aan. ,,Het is zo
bijzonder om mensen te verrassen.
Sommigen zijn sprakeloos of ze
barsten in tranen uit. Het staat
dicht bij me. Ik kom uit een gezin
van vijf kinderen en een alleenstaande moeder. We hadden het
financieel moeilijk. Mijn moeder
en stiefvader zijn nu zelf ook vrijwilligers bij de Voedselbank.”

Susanne van Velzen
s.van.velzen@mediahuis.nl

Hilversum n Het begon zes jaar
geleden met zes arme gezinnen in
Amersfoort die met een luxe kerstpakket verrast werden. Een jaar
later waren het er 25. Dit jaar zijn
het al duizend gezinnen in twintig
steden. Als een olievlek verspreidt
Rocking Up X-mas zich over Nederland. In Hilversum zijn de
zussen Marieke (37) en Rosanne
(26) Som de Cerff de drijvende
krachten achter de kerstactie.
Voor het tweede jaar pakken zij
met hulp van een grote groep
vrijwilligers de pakketten in en
delen ze uit op adressen die ze van
de Voedselbank krijgen. Om de
kerstpakketten voor de vijftig
gezinnen in Hilversum te kunnen
vullen zijn ze nu op zoek naar
kerstengelen die willen sponsoren.
,,In het pakket zitten alle spullen
voor een heerlijk driegangenmenu.
Samengesteld door een topkok en
met een duidelijk recept erbij. Dit
jaar zit er voor het eerst ook een
kerstontbijt in het pakket. Kerstmis vier je met de mensen van wie
je houdt. En daar hoort iets extra’s
bij. Lekker eten en drinken met
elkaar. Maar er zijn zoveel mensen
in Nederland die dat niet kunnen.
Voor hen doen we het”, legt Marieke Som de Cerff uit.

Miljoenen pakketten
Ze werkt als directiesecretaresse bij
de Alliantie en geeft yogales bij de
Feel Good Studio in Hilversum.
Beiden bedrijven ondersteunen de
actie. Bij de woningcorporatie
krijgt ze letterlijk de ruimte om de

Benefietevenement

In het pakket zit een driegangenmenu van een topkok en een kerstontbijt.

pakketten straks te vullen en de
sportschool organiseert zondag 24
november een benefietevenement
om geld in te zamelen.
Geïnspireerd door positiviteitsgoeroe en coach Tony Robbins
haalden twee jonge ondernemers
uit Amersfoort zes jaar geleden
Rocking Up X-mas vanuit Amerika
naar Nederland. ,,Robbins begon
ooit met vijf pakketten voor mensen die het hard konden gebruiken. Het is uitgegroeid tot miljoenen kerstpakketten voor arme
gezinnen over de hele wereld. Geef
als je kunt geven is zijn filosofie”,
vertelt Marieke. ,,Een prachtige
boodschap. In Nederland verdubbelt ieder jaar het aantal plaatsen
waar pakketten uitgedeeld worden.
En per gemeente zijn het vijftig
gezinnen die verrast worden.”

’Tranen als we de
kerstpakketten
bij ze bezorgen’
Via haar zusje Rosanne, die al vijf
jaar meehelpt met inpakken en
uitdelen in Amersfoort/Utrecht, is
Marieke ‘besmet’ met het Rocking
Up X-mas virus. ,,Ze zochten locatiemanagers. Organiseren is mijn
passie dus toen Rosanne voorstelde
om ons op te geven als locatiemanagers in Hilversum was ik meteen
enthousiast. Eerst heb ik een jaar
ervaren hoe het is om in te pakken
en te bezorgen en vorig jaar zijn

Om Marieke en Rosanne te helpen
met geld inzamelen heeft Van de
Pol een Rocking Up X-mas benefietevenement opgezet op haar
sportschool. Zondag 24 november
kan iedereen komen sporten, is er
een dj, een hapje en een drankje,
een goodiebag en een veiling. ,,We
zijn op zoek naar spullen voor de
veiling maar ook naar diensten die
we per opbod kunnen verkopen.
Alle beetjes helpen. Ook bedrijven
die leuke extra’s hebben voor in de
pakketten mogen zich melden.
Denk aan vrijkaartjes voor leuke
uitjes of chocolade of speelgoed
voor de kinderen.”
De opbrengst van het event gaat
in zijn geheel naar de pakketten.
Marieke: ,,Iedere locatie probeert
zoveel mogelijk zelf de pakketten
financieel te regelen. Lukt het niet
dan springt de landelijke organisatie bij. Zodat we gegarandeerd
vijftig gezinnen blij kunnen maken.”
Info over Rocking Up X-mas en aanmelden voor het benefietevent op
zondag 24 november in de Feel Good
Studio in Hilversum kan via: www.rockingupxmas.nl/hilversum

