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Rock City Chapter voor Voedselfocus

Op zondag 6 september organiseerden de Harley Davidson rijders van Rock City Chapter

Amersfoort hun traditionele Charity Ride. Ditmaal was Voedselfocus Amersfoort uitgekozen om

geld voor in te zamelen. Charity Officer Gerard Schoonderbeek overhandigde directeur Cieka

Galenkamp van Voedselfocus een cheque van 750 euro en een grote hoeveelheid lang

houdbaar voedsel. "Dit is echt fantastisch," aldus een verraste Galenkamp. "We zijn heel erg

blij met zowel het geld als de ingeblikte vleeswaren en soepen."
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