Wandeltocht 2e kerstdag 2018
“Hulp aan Tsjernobylkinderen Rijssen-Holten”
Aan de kinderen van alle basisscholen in Rijssen-Holten! (en hun ouders)
Op woensdagmiddag 26 december (2e kerstdag) a.s. organiseren wij een wandeltocht!
Het doel is om geld in te zamelen voor het verblijf van de Wit-Russische kinderen in Rijssen–Holten. Vanaf 17
november 2018 zijn 32 Wit-Russische kinderen twee maanden lang in Rijssen en Holten. Zij logeren in
gastgezinnen en gaan net als jij ook gewoon naar school.
De kinderen wonen in Wit-Rusland in dorpen waar ze nog dagelijks in aanraking komen met ‘radioactieve
straling’. Dit is erg slecht voor hun gezondheid. De ‘radioactieve straling’ is in de dorpen terecht gekomen bij een
grote ontploffing van de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986. In de twee maanden dat de Wit-Russische kinderen
in Rijssen en Holten zijn, verbetert hun gezondheid en weerstand sterk.
Wil jij ook iets voor deze kinderen betekenen, doe dan mee met de leuke wandeltocht. Je kunt kiezen of je de 5.5
km tocht loopt of gaat voor de 3 km. De wandeltocht wordt gehouden op woensdagmiddag 26 december (2e
kerstdag). De start is bij Gelagkamer “DE KEIZER” Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen.
Lekker een stuk wandelen door de prachtige natuur!

Wanneer en hoe ?
Vanaf 17 december worden de inschrijfformulieren op school uitgedeeld. Als je mee wilt doen, vraag altijd je
ouders of dat mag en daarna kun je sponsors gaan zoeken. Vraag je buren, opa’s en oma’s, je ooms en tantes,
iedereen die je kent! Heb je aan de voorkant van het formulier niet genoeg, gebruik dan gerust de achterkant van
het formulier, en desnoods je eigen notitieblok.
Op woensdagmiddag 26 december (2e kerstdag) is de dag van de wandeltocht. Neem je formulier en je
sponsorgeld mee. Je kunt je voor de loop melden en het inleveren. Je ouders mogen natuurlijk ook mee lopen. Er is
geen startgeld om mee te lopen, maar een vrije gift. De starttijden zijn tussen 13:30 en 14:30 voor zowel de 3 als
5.5 km.
Alvast heel erg bedankt voor jullie inzet en medewerking en tot 26 december a.s. bij Gelagkamer “DE KEIZER”
Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen. Let op: parkeerplaats voor de auto is beperkt; kun je op de fiets komen, dan
graag!
Met vriendelijke groet,
Stichting, “Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten”
Johan Lohuis, René Hoff, namens de Organisatie Sponsorloop.
Heb je een vraag bel met Johan op 06-13480785 of René op 06-53424153 of mail ons de vraag op
pr@tsjernobylholten.nl.

Voor het laatste nieuws kijk op onze facebookpagina
“Tsjernobyl Rijssen-Holten”

INSCHRIJFFORMULIER SPONSORWANDELTOCHT
TEN BEHOEVE VAN “HULP AAN TSJERNOBYLKINDEREN RIJSSEN-HOLTEN”
Naam
Adres
Telefoon

:
:
:

Naam sponsor

Naam school
Groep

Adres

:
:

Bedrag

Handtekening

Met jullie hulp wordt dit project mogelijk gemaakt. Spasieba (bedankt)!

Geluk en liefde kun je vermenigvuldigen door het te delen.

