
                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Beste lezer, 

Wij, leerlingen van het Karel de Grote College in Nijmegen willen jaarlijks rond Michaesdag samen in 

beweging komen voor een goed doel. Dit jaar is dat op donderdag 30 september. 

De leerlingen van klas 7, 8 ,9 en 10 gaan via sportieve activiteiten  geld inzamelen. De leerlingen uit de 

10e en 11e klas gaan sport oriëntatie doen, waarbij het de bedoeling is, dat ze een sport kiezen die buiten 

hun comfortzone ligt, waardoor ze zich echt over iets heen moeten zetten. Voor deze prestatie kunt u 

hen sponsoren.  

Juist het Oost-Afrikaanse land Tanzania krijgt onze volledige steun omdat dit een van de armste landen 

ter wereld is. Daarnaast hebben wij in het verleden zeer betrouwbare contacten in Tanzania 

opgebouwd, waardoor wij als stichting kunnen waarborgen dat in dit land de hulp op de juist plaats 

terecht komt. 

Door financiële bijdragen van sponsoren uit Nederland, kunnen wij  bijdragen aan de ontwikkeling van 

de gezondheidszorg door materiële ondersteuning te bieden in ziekenhuizen en door de bouw van 

het Bedded Dispensary. Wij zorgen er ook voor dat zoveel mogelijk jongeren (vooral meisjes) 

naar school gaan door hostels en watertanks te bouwen. 

 ‘Doe niet niets, omdat je niet alles kunt doen’  

Hopelijk hebben we u langs deze weg voldoende informatie verschaft over de actie van onze 

leerlingen en bent u bereid deze te steunen. Meer informatie vindt u o.a. op de internetsite van onze 

school: www.kgcnijmegen.nl. Mocht deze brief nog vragen oproepen, dan kunt u contact met mij 

opnemen. Dit kan via het telefoonnummer van onze school. Het telefoonnummer is 024 382 0460. 

Aan ommezijde treft u een invullijst aan voor sponsoring.  Alvast bedankt voor uw medewerking en 

bijdrage, mede namens onze leerlingen, 

Vriendelijke groet,  

Mevr. M. Rath                                                                                                                                                                          

                                                                                     

 

https://movherveld.nl/de-projecten/gezondheidszorg-2/
https://movherveld.nl/de-projecten/gezondheidszorg-2/health-center/
https://movherveld.nl/de-projecten/scholen/
https://movherveld.nl/de-projecten/scholen/
https://movherveld.nl/de-projecten/gezondheidszorg-2/watertanks/
http://www.kgcnijmegen.nl/
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Het opgehaalde sponsorgeld kan overgemaakt worden op:  

NL30RABO0129885134 t.n.v. Karel de Grote College; onder vermelding van WOW, 

naam en klas van leerling 

 


