
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Juf Marike gaat zich inzetten voor het goede doel!  

Vrijdag 1 juni vanaf 9:00 tot zaterdag 2 juni rond 18:00 gaat zij 

vanuit Eemnes in estafettevorm een rondje lopen rond het 

IJsselmeer. Dag en nacht wordt er gelopen en daarbij wordt er 390 

km afgelegd. De route gaat langs 

Amsterdam/Enkhuizen/Afsluitdijk/Lemmer/Kampen/Harderwijk.  

Dit alles doet zij voor PAX kinderhulp. PAX kinderhulp zet zich in voor kinderen in het buitenland die 

in moeilijke omstandigheden leven. Kinderen uit landen waar door oorlog, geweld, armoede, onrecht 

of een ramp de leefomstandigheden zijn verslechterd. De werkgroep uit Eemnes zet zich specifiek in 

voor Armeense kinderen uit kansarme gezinnen. Eens in de twee jaar wordt een groep van ongeveer 

20 kinderen uitgenodigd om 3 weken naar Eemnes, Bunschoten en omliggende gemeentes te komen. 

Zij worden opgevangen in gastgezinnen om te genieten van een onbezorgde vakantie en eindelijk 

weer even kind kunnen zijn.  

Het geld dat opgehaald wordt met deze sponsorloop wordt gebruikt 

om de vakantieweken te bekostigen. Denk dan aan de reis, de 

verzekeringen en het programma. Wanneer het geld de 

vakantieweken dekt wordt de rest van het geld besteed aan projecten 

in Armenië, Bosnië en Syrië zodat kinderen daar naar school kunnen 

en kans hebben op een betere toekomst.  

Juf Marike is al hard aan het trainen om het rondje vol te houden 

en hoopt natuurlijk op zoveel mogelijk geld zodat er heel veel 

kinderen geholpen kunnen worden. Kunt u iets missen én heeft u 

iets over voor dit goede doel (én natuurlijk om Juf Marike te 

motiveren)? Dan staat er bij Meester Louis vanaf volgende week 

een spaarpot klaar.  

Mocht u het geld liever overmaken? Dan kan dat ook naar 

rekeningnummer: NL35RABO0315953063 op naam van J.B.M. Rigter onder vermelding van 

sponsering rondjes IJsselmeer. 

Juf Marike zal in de Maandinfo van april en mei de tussenstand van het sponsorbedrag benoemen en 

hopelijk hebben wij 1 juni een mooi bedrag bij elkaar gespaard.  

Alvast super bedankt voor uw steun!  

   

   


