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Rotary Club Appingedam-Delfzijl en Eems-
Dollard organiseren samen de sponsorloop 
Wandelen voor Water 2016 op woensdag 
23 maart a.s. in Appingedam.  
De voorbereidingen zijn in volle gang en 
vele scholen doe weer mee. Dat is goed 
nieuws voor het goede doel: Stichting 
Kansarmen Sri Lanka

Honderden kinderen lopen mee
Vele basisscholen uit de gemeente Appingedam, 
Delfzijl, Ten Boer, Loppersum en Slochteren heb-
ben hun groep 7 en 8 ingeschreven. Met elkaar 
leveren zij straks een grote bijdrage aan de verbe-
tering van watervoorziening en sanitaire faciliteiten 
door Stichting Kansarmen Sri Lanka. Vele partijen, 
zoals de sporthal Eelwerd (gemeente Appingedam) 
Brandweer en waterschap Hunze en Aa’s helpen 
mee met de loop.  

Wandelen voor 
Water 2016
Woensdag 23 maart 2016, Appingedam

Goed nieuws...
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Wat gaat er allemaal gebeuren? 

Organisatie
De gehele sponsorloop, van inschrijving tot en met 
de verkeerregelaars zijn voor geregeld. Het vervoer 
(per auto of de fiets) van de kinderen van en naar 
de sporthal Eelwerd in Appingedam organiseren 
scholen zelf.

Gastlessen
Ook deze keer staan er gastlessen op het program-
ma. In die lessen wordt aandacht gevraagd voor de 
waterproblematiek en natuurlijk worden de kin-
deren enthousiast gemaakt voor deelname aan de 
sponsorloop. De lessen worden ontwikkeld samen 
met waterschap Hunze en Aa’s en kunnen goed 
worden ingepast in een water - themaweek. Leden 
van de beide Rotary clubs geven deze lessen.

Sponsorgeld werven 
De kinderen gaan straks op zoek naar sponsors 
voor hun loop. De organisatie zorgt ervoor dat ze 
intekenlijst krijgen en enveloppen om het geld mee 
te verzamelen.  Al het geld dat de kinderen verza-
melen gaat naar het goede doel.

Rugzak 
Elk kind dat meeloop krijgt een mooie Wandelen-
voor-Water-rugzak. Tijdens de loop wordt er een 

fles water mee vervoerd. Uiteraard mogen de kin-
deren de rugzak houden als handig aandenken aan 
een mooie prestatie.

Het goede doel: kansarmensrilanka.nl
Wandelen voor Water 2016 wordt gelopen voor 
de verbetering van watervoorziening en sanitaire 
faciliteiten door Stichting Kansarmen Sri Lanka. 
Deze stichting zet zich in voor de armste platte-
landsscholen en woongemeenschappen, wees- en 
bejaardenhuizen.  Het geld dat  Wandelen voor 
Water 2016 opbrengt, komt volledig ten goede aan 
dit doel. Stichting Wilde Ganzen heeft toegezegd 
de opbrengst met 50% te verhogen. Dat betekent 
dat we voor nog meer mensen een beter leven en 
toekomstperspectief kunnen waar maken. 

Sponsoring
Hoe meer geld ernaar het goede doel op Sri Lanka 
gaat, hoe beter het is. Sponsoren heten we van 
harte welkom. Wilt u financieel of in natura bijdra-
gen aan het goede doel en/of de organisatie van 
het evenement? Neem dan contact op met organi-
satie via: Wandelen.voor.water@ziggo.nl

Meer informatie
Wilt u meer informatie of de nieuwsbrief per mail 
ontvangen? Laat het ons weten via:   
Wandelen.voor.water@ziggo.nl

Wandelen voor Water 2016
Woensdag 23 maart 2016, Appingedam

Organisatie
Wandelen voor Water 2016 wordt georgani-
seerd door Rotary Club Appingedam-Delfzijl  
en Rotary Club Eems-Dollard in samenwerking 
met Stichting Aqua for all.

Contact en informatie
Mail naar: Wandelen.voor.water@ziggo.nl
Webpagina: http://rotaryclubeemsdollard.nl/ 
wandelen-voor-water-2016/

Facebookpagina  
https://www.facebook.com/ 
wandelenvoorwater2016/


