Lopen voor Liberia en Congo
Op vrijdag 18 oktober trekken we terug onze loopschoenen aan om een sportieve prestatie neer te zetten
ten voordele van twee projecten: Acres op Hope in Liberia en Memsaada in Congo.
Beide zijn projecten waar mensen uit Lotenhulle hun schouders onder zetten.
De steun aan ‘Acres of Hope’, werkzaam in Liberia is voor velen een gekend project in Lotenhulle. We
zetten in de kijker dat kinderen overal ter wereld het recht hebben om naar school te gaan om te leren
lezen, schrijven, rekenen, … om zo een betere toekomst tegemoet te gaan.
In de Rockhill-school in Liberia die we reeds een aantal jaren sponsoren is het dringend tijd dat de
klaslokalen opgeknapt en geschilderd worden en voorzien worden van materiaal om te leren, voor de
kinderen. Hiervoor willen wij lopen en sponsoring bijeen brengen.
Kris Lambrecht zal in de klassen van de lagere school het project kort komen voorstellen. De kinderen
krijgen via beelden ‘Het leven zoals het is’ op de Rockhill school in Liberia te zien.
(Meer info kan je bekomen bij Kris Lambrecht, tel: 0476/48 34 98 of via de website:
www.acresofhopebelgium.be)
We steunen ook een tweede project, nl. Memsaada
Memsaada staat voor: Me = medisch - saada = swahili woord voor hulpverlening
Deze organisatie is werkzaam in de zuidoostelijke provincies van Congo. (Lubumbashi en Kamina)
Memsaada is een humanitaire VZW die nieuw en tweedehands medisch materiaal aankoopt en verzamelt.
Memsaada verstuurt dit naar geselecteerde ziekenhuizen in Congo. Deze ziekenhuizen kunnen de mensen
vaak niet helpen omdat ze niet over het nodige materiaal beschikken.
Via beeldmateriaal maken de kinderen kennis met het project van Memsaada.
Samen met anderen zet Piet Deloof uit Lotenhulle mee zijn schouders onder dit project.
(Meer info kan je bekomen bij Piet Deloof, tel: 0499 61 69 81 of via de website: www.memsaada.org)
Onze sponsorloop
In het bos van de school zetten we een parcours uit van ongeveer 400m.
Alle kinderen kunnen deelnemen en lopen of stappen, elk volgens hun eigen mogelijkheden.
De kinderen laten zich hiervoor sponsoren. De kinderen van de lagere school bepalen zelf vooraf hoeveel
rondjes ze willen lopen. De kleuters nemen deel door samen met hun juf één of meer rondjes te wandelen,
te stappen of te lopen. Na afloop trakteert de school de kinderen op een appel.
Vooraf verzamelen de kinderen sponsorgeld met hun sponsorkaart die ze mee naar huis brengen. De
bijdrage per gelopen rondje mogen de sponsors zelf bepalen. Bv. De oma van Jan sponsort 0,5 euro per
rondje en Jan wil vier rondjes lopen. Dan krijgt Jan van zijn oma €2 voor het goede doel. Dit geld wordt
vooraf meegegeven aan de kinderen naar school. De kinderen kunnen zich uiteraard door meerdere
personen laten sponsoren. Na afloop van de sponsorloop brengen de kinderen hun loopkaart met de
gelopen rondjes mee naar huis zodat ze kunnen tonen welke sportieve prestatie ze neergezet hebben.
Sportieve kledij en aangepast schoeisel (voor in het bos) zijn die namiddag aangewezen.
Na afloop van de sponsorloop wordt het samengebrachte geld door de kinderen overhandigd aan Kris
Lambrecht van Acres of Hope en aan iemand van de VZW Memsaada.
We weten dat de kinderen terug zullen genieten van de sportieve prestatie die ze die dag kunnen
neerzetten. Sponsoren jullie ook onze sportieve leerlingen?
In naam van Acres of Hope en Memsaada zeggen we ‘van harte dank’!

