
m Sri Lanka Ron van Megen

JUBILERENDE AMERS-
FOORTSE BERGCROSS
OMARMT GOED DOEL

Zondag 31 januari 2016 vindt de 25e editie van de
Klaverblad Verzekeringen Amersfoortse Bergcross
plaats. Het pittige parcours is gelegen in het mooie
bosgebied bij de watertoren aan de Utrechtseweg in
Amersfoort. Vanwege het zilveren jubileum heeft de
Bergcross organisatie besloten in navolging van ande-
re hardloopevenementen van atletiekvereniging Altis
een goed doel te omarmen. De keuze is gevallen op de
Stichting Kansarmen Sri Lanka (SKSL).

Drinkwater en sanitaire voorzieningen
De SKSL viert in 2016 ook een jubileum. In 10 jaar tijd heeft
SKSL water- en sanitaire voorzieningen verzorgd voor 155
plattelandsscholen met 70.000 scholieren in de vijf armste
provincies van Sri Lanka. Drinkwater en toiletvoorzieningen
zijn in Nederland heel vanzelfsprekend. In Sri Lanka is dat
niet zo.

De keuze voor dit goede doel is een heel logische. De
Bergeross start bij de watertoren op de Amersfoortse
Berg en het parcours gaat langs de grondwaterwinputten
voor de drinkwatervoorziening van Amersfoort. Aan de
Bergeross doen bovendien steevast veel kinderen mee.
Voor alle pupillen en junioren leeftijdsklassen zijn er aparte
wedstrijden.

Met goed drinkwater en goede toiletvoorzieningen reali-
seert SKSL een gezonde schoolsituatie. Goed voorbeeld
doet volgen. De kinderen nemen wat ze op school leren
mee naar huis. Zo wordt de scholieren een gezondere
leefomgeving en een beter toekomstperspectief geboden.
De eigen bevolking helpt bij de aanleg en is verantwoor-
delijk voor het onderhoud. SKSL werkt samen met lokale
partijen en de lokale overheid. Bekendheid met de lokale
omstandigheden zorgt voor snelle, duurzame oplossingen
op het straatarme platteland van Sri Lanka.

Geld inzamelen
De Stichting Wilde Ganzen legt voor elke euro die de
Bergeross ophaalt 50 eurocent bij. Op de website van de
Bergcross kun je bij de voorinschrijving een extra bedrag
geven. Op de dag zelf gaat een collectebus rond. En ook
op andere wijze kun je helpen. Bijvoorbeeld door je als
deelnemer aan de Bergeross te laten sponsoren door
familie en buren. Interessant is, dat SKSL met betrekkelijk
weinig geld al heel veel kan. Voor gemiddeld € 1.500,- kan
SKSL een hele school in Sri Lanka helpen.

Ook bedrijven kunnen helpen. SKSL werkt samen met
Made Blue. Made Blue faciliteert het maatschappelijk
verantwoord ondernemen van Nederlandse bedrijven en
organisaties. Dit doet Made Blue door het waterverbruik -

of juist de waterbesparing - van bedrijven hier te spiegelen
met het duurzaam beschikbaar maken van drinkwater in
ontwikkelingslanden: een liter voor een liter. Door als bed-
rijf voor Sri Lanka aan Made Blue mee te doen zorg je dat
een veelvoud van het geld dat je geeft als budget bij SKSL
terecht komt.

Clinics ter voorbereiding
Om goed voorbereid aan de start te staan, organiseert
Atletiekvereniging Altis ook dit jaar voor belangstellenden
de bekende Bergcross clinics. De clinics worden gegeven
door gediplomeerde Altis trainers. De clinics bestaan uit
6 trainingen op zondagochtenden. De eerste vindt plaats
op zondag 20 december 2015 in het natuurgebied "De
Stompert" in Soest. De laatste training is op het parcours
van de Bergeross. Deelname aan de clinics kost € 25,-. Dat
is inclusief deelnamebewijs aan de Klaverblad Verzekerin-
gen Amersfoortse Bergeross (à € 7,50). Bij het inschrijven
voor de Bergeross kun je aangeven, dat je ook wilt deelne-
men aan de clinics. Ook zonder deelname aan de Berg-
cross ben je uiteraard welkom bij de clinics.

Klassement
Schrijf je in voor de Bergcross en doe gratis mee aan de
Henschotermeer Games op zaterdag 30 januari incl. uniek
klassement over twee dagen. Wie durft?

Meer informatie:
• Ga voor meer informatie en online inschrijven naar:
www.bergcross.nl

http://www.bergcross.nl

