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De moeder van Amélie en Elaine heeft 
een agressieve vorm van MS die haar 
steeds meer beperkt.
Omdat ze nog de enige ouder is en dus 
financieel en praktisch voor haar twee 
dochters van 11 en 9 jaar moet kunnen 
blijven zorgen, wil ze met spoed naar 
een kliniek in Mexico voor een 
stamceltransplantatie. Dit wordt niet 
vergoed en is erg duur (€ 75.000,-).

BSO Kind & Co en ik willen haar graag 
helpen! Sponsort u mij én haar?

Ik ren omdat IK het kan!

Heel erg bedankt!
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Op dinsdag 29 november van 17:00 - 18:00 uur zal er een sponsorloop plaatsvinden op BSO Sport en Bewegen 
bij S.V. Saestum. De loop bestaat uit een rondje van 200 meter. Na elke 200 meter krijgen de kinderen een 
stempel. Ze hebben een uur de tijd om zoveel mogelijk stempels binnen te halen. Dit kan op alle mogelijke 
manieren: rennend, wandelen of kruipend.

Als uw kind normaal niet komt op dinsdag maar wel mee wil doen is deze middag geheel gratis. Het enige wat u 
hoeft te doen is een mailtje te sturen dat uw kind die dag meedoet aan de sponsorloop.
De kinderen van BSO Kanjers zullen deze dag opgevangen worden op BSO Sport en Bewegen zodat ze ook mee 
kunnen doen. Wij als KMN Kind & Co zullen voor het vervoer zorgen naar de BSO en u kunt uw kind dan ophalen 
op S.V. Saestum. 

We hopen dat de kind(eren) zoveel mogelijke sponsors bij elkaar zoeken (ouders, opa’s en oma’s, buren, familie, 
kennissen, etc). En uiteraard hopen we dat u in grote getalen komt om de kinderen aan te moedigen.

,Vast bedrag van:

,Bedrag per rondje:

U kunt sponsoren middels een bedrag per 
rondje, een vast bedrag of natuurlijk beide!

Uw handtekening

Uw naam

Inschrijving Sponsorloop tegen MS!


