
 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In de zomervakantie van 2018 ga ik, Ruben Korte met een groep jongeren vanuit de Fontein 
kerk naar Bolivia met de organisatie World Servants. Tijdens dit project gaan we twee 
klaslokalen bouwen, zodat er 50 kinderen les kunnen krijgen. 
 
Op maandag 15 januari organiseren we een sponsorloop bij Lionitas! Uw kind heeft vandaag 
informatie gekregen over ons project en over de sponsorloop. Ook vindt u meer informatie 
op de achterkant van de sponsorkaart die uw kind vandaag heeft meegekregen. 
 
De kinderen gaan op maandag 15 januari in 20 (Mini/C/B pupillen) of 30 (A pupillen/ D 
junioren) minuten zo veel mogelijk rondjes van 250 meter rennen op een uitgezet parcours 
rond een deel van de baan. De kinderen mogen sponsors zoeken voor elk rondje dat zij 
lopen, zodat elk rondje geld op gaat leveren. Er kan ook worden gekozen voor een maximum 
bedrag. U kunt één van die sponsors zijn, maar ook opa en oma, oom en tante, oppas, 
buren, kennissen en vrienden kunnen uw kinderen sponsoren. De kinderen hebben een 
sponsorkaart meegekregen, waarop de sponsors hun sponsorbedrag kunnen schrijven. De 
ingevulde sponsorkaart moet uiterlijk op de dag van de sponsorloop ingeleverd worden bij 
de trainers of bij de mensen van de World Servants actiegroep. Na de sponsorloop gaan de 
kinderen met de ingevulde kaart terug naar de sponsors om het verdiende geld op te halen. 
Het geld moet uiterlijk op woensdag 7 februari ingeleverd zijn bij de trainers/trainsters in 
een envelop met naam. 
 
De sponsorloop zal op de volgende tijden plaats vinden op de baan: 

o Mini/C/B pupillen om 16:00. 
o A pupillen en D junioren om 17:00. 

 
Alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, buren, kennissen, en andere bekenden zijn van harte 
uitgenodigd om aan te komen moedigen!  
 
We maken er met z’n allen een prachtige middag van! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens World Servants actiegroep de Fontein, 
 
Ruben Korte (pupillentrainer Lionitas) 


