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‘Overleden vrouw is reden dat ik dit nog doe’‘Overleden vrouw is reden dat ik dit
ATLETIEK Duitser Peter Borsdorff zamelde al meer dan zes ton in voor gehandicapte kinderen

door Bart Peeters

LANDGRAAF – Wie wel eens bij een
hardloopwedstrijd in de buurt van
Landgraaf komt, moet hem wel
eens hebben gezien. Die vriendelij-
ke Duitser met onafscheidelijke
bruine hoed en zijn ‘Sammel-
schuh’. Peter Borsdorff was zondag
weer aanwezig bij de Mayk van
Beek Heideloop om geld in te za-
melen. Een verregende training op
14 januari 1995 vormde het begin
van een uitzonderlijke liefdadig-
heidsactie die uiteindelijk tonnen
zou opleveren. Borsdorff was in
voorbereiding op een marathon.
Maar omdat niemand kwam opda-
gen, moest hij de training van 35 ki-
lometer alleen lopen. „Tijdens het
lopen dacht ik aan een sportploeg
die geld ophaalde voor een tehuis
voor gehandicapte kinderen. Ik
kreeg het idee ook zoiets te doen.’’

Uiteraard was het in die begin-
tijd nog wel lastig om mensen dui-
delijk te maken wat hij wilde. Toch

had Borsdorff binnen zes weken al
1000 D-Mark ingezameld. Van het
geld werd kreeg een tehuis een spe-
ciaal wagentje met grote luchtban-
den waarmee gehandicapte kinde-
ren tot bij de zee konden komen.

Het was het begin van Running
for Kids, waarmee Borsdorff in
1288 inzamelingsacties liefst
673.000 euro ophaalde. „Dit jaar
staan we alweer op 49.000’’, zegt

hij trots. Voor de start van de Hei-
deloop schonk hij 500 euro aan de
Jan Baptistschool uit Kerkrade, een
bedrag dat de hoofdsponsor ver-
dubbelde.

Vlak nadat hij de cheque over-
handigde, mocht Borsdorff alweer
de volgende donatie ontvangen. De
hele dag verdwenen gulle giften in
de Sammelschuh, de sportschoen
die bovenop zijn collectebus staat.
Ook die schoen heeft een verhaal.
Hiermee liep zijn vrouw Doris in
1989 de marathon van New York.
Zes jaar later werd bij haar borst-
kanker vastgesteld. In 2005 verloor
zij de strijd tegen de ziekte.

De schoen staat nog altijd sym-
bool voor de vrouw die Borsdorff
het ‘Herz der Aktion’ noemt. „Zij is
de reden waarom ik dit nog steeds
doe. Kort voor haar overlijden zei
ze me dat ik niet moest stoppen.’’
En dus zal Borsdorff nog een tijdje
te zien zijn bij hardloopwedstrij-
den en is de vraag niet of hij het
miljoen ooit haalt, maar wanneer.
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