
 
 
 
  
 

 

Sponsorloop “Kinderhulp Oekraïne” 
 
Op vrijdag 15 juni organiseert stichting ‘Kinderhulp Oekraïne’ een sponsorloop. 
Deze sponsorloop wordt gehouden rond de kerk van Molenaarsgraaf. 
 
Waarom deze sponsorloop? 
Deze actie houden we om het ook over twee jaar weer mogelijk te maken een 
groep kinderen uit de Oekraïne over te laten komen naar onze dorpen.  
Het is bijzonder dat deze groep er aan mee zal helpen om de volgende groep over te laten komen. Een groot 
deel van de opbrengst is dus voor stichting: “Kinderhulp Oekraïne”. Verder is  het sponsorgeld ook bestemd 
voor het werk van Pastor Misha en zijn vrouw. Zij werken met grote liefde en inzet in de dorpen in de buurt van 
Tsjernobyl en mogen zo Gods liefde laten zien. 
 
Wie mag er meedoen met de sponsorloop? 
Iedereen die deze kinderen een warm hart toedraagt. Groot en klein!  
 
Hoe werkt de sponsorloop? 
Vraag aan familie, buren en kennissen of ze u of jou willen sponsoren.  Nodig de sponsors ook uit om te komen 
kijken en je aan te moedigen. 
Laat je sponsoren per ronde of voor een vast bedrag. Het gaat erom dat iedereen voor zichzelf zo veel mogelijk 
sponsors zoekt. Word je gesponsord per ronde (dat is wel heel erg leuk!), dan moet je het bedrag na 15 juni zelf 
op gaan halen. Als iemand jou sponsort voor een totaalbedrag dan kun je vragen of je het bedrag direct mee 
mag nemen. Dan hoef je daar niet meer langs de deur. 
 
Vrijdag 15 juni 
Voor de start:   Inschrijven! 
Zorg dat je 15 juni een kwartier voor  de starttijd aanwezig bent. Bij de inschrijftafel schrijf je je naam bij de 
juiste leeftijdsgroep. 
 
Na de start!     Lopen, lopen en lopen! 
Na het startteken is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk rondjes rond de kerk aflegt.  
We starten gezamenlijk. Kinderen tot en met 12 jaar rennen 10 minuten. Vanaf 13 jaar en ouder wordt er 20 
minuten gelopen. Een ronde is ongeveer 190 meter. Na elke ronde krijg je een bewijs van het aantal rondjes 
dat je aflegt.  
 
Na afloop:     Noteren aantal rondes op de intekenlijst  + de elastiekjes inleveren. 
Tel hoeveel elastiekjes je gekregen hebt. (Zoveel rondjes heb je dus gelopen.) Meld je aantal rondes bij de 
inschrijftafel. Als bewijs laat je de elastiekjes zien.  
Pas daarna lever je die elastiekjes in bij de inschrijftafel en krijg je iets lekkers. Er is per leeftijdsgroep een kleine 
attentie voor degene die de meeste rondjes loopt. 
 
Tot slot roepen we de familieleden van de gastkinderen, maar ook andere volwassenen op om sportief mee te 
doen. Enkele zeer sportieve mensen waaronder verschillende ouders van de gastkinderen zullen een 
competitie met elkaar aangaan. Doet u ook mee? 
 
Aanwezig 19.15 uur        Start: 19.30 uur  
  
Geld inleveren vóór 29 juni bij: Rianne Struik, Anemoon 7 te Brandwijk 
 
Een vriendelijke groet namens de actiecommissie 



 
 
 
  
 

 

Intekenlijst sponsorloop 15 juni 2018 
Er wordt 10 minuten gelopen, door kinderen tot en met 12 jaar. 
Jongeren en volwassenen lopen 20 minuten. Eén rondje is 190 meter. 
Gemiddeld zal een kind van 8 jaar zo’n 7 rondjes lopen. 
 
Naam deelnemer: 
 
Naam: Straat Bedrag per 

ronde 
Vast bedrag Betaald 
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                                                                                            Totaalbedrag 

 

 
Totaal aantal gelopen ronden  Geld ingeleverd? Ja/nee 
  Gedeeltelijk ingeleverd 

namelijk: 
Heb je nog een extra intekenlijst nodig? Download deze dan vanaf de website: www.kinderhulpoekraine.nl  


