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Hallo kinderen. We zouden het ontzettend leuk vinden als je mee zou willen doen met het sponsor 

zwemmen. Zoals je waarschijnlijk weet is sponsorzwemmen, geld ophalen voor een goed doel.  

Wij hebben gekozen voor het goede doel War Child. Deze groep probeert geld in te zamelen om 

kinderen in andere landen te helpen. War Child zorgt ervoor dat kinderen in arme landen naar school 

kunnen gaan net zoals jullie nu. Zij geven voorlichting aan ouders en kinderen over hoe belangrijk 

school is voor de opvoeding van een kind. 

Ook helpt War Child kinderen uit oorlogsgebieden, deze kinderen hebben veel vervelende dingen 

meegemaakt. War Child zorgt ervoor dat de kinderen weer op een veilige plek naar school kunnen 

gaan en kunnen wonen in een veilige omgeving. 

3/4 van dit bedrag is voor de stichting War Child, daarnaast zal 1/4 van het bedrag naar de 

Reddingsbrigade zelf gaan. Hiervan zullen wij kleding kopen die wij leden mee geven tijdens 

bewakingen en oefeningen. 

 

Als je mee wilt doen vul dan dit formulier hieronder in en geef dit aan je leraar of lerares. Je kan je 

papier inleveren tot 16 januari 2017. En hopelijk zien we je dan! 

Als jij of je ouders vragen hebt kun je mailen naar: annemeevdb@hotmail.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Reddingsbrigade Luctor et Emergo 

__________________________________________________________________________________ 

Sponsorzwem 2017 

Naam:   _______________________________________________________________ 

 

Behaalde brevet: _______________________________________________________________ 

 

Leeftijd:  _______________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: _______________________________________________________________ 

 

Kleur van je groep: _______________________________________________________________ 

Bijzonderheden: _______________________________________________________________ 

mailto:annemeevdb@hotmail.nl


Reddingsbrigade “Luctor et Emergo” Terneuzen    www.red-luctor-et-emergo.nl 

e-mail: info@red-luctor-et-emergo.nl     Postbanknummer NL03INGB0006234544  

 

 

Naam:   …………………………………………… 

Geb. datum: …………………………………………… 

Bladnr.:   …………………………………………… 

Aantal banen: …………………………………………… 

Handtekening teller:  …………………………… 

 
Reddingsbrigade Luctor et Emergo heeft een sponsoractie opgezet om stichting War Child te 
steunen. Deze actie houdt in dat kinderen op 30 januari 2017 in 2 uur zoveel mogelijk banen 
zwemmen. U kunt hierbij de kinderen sponsoren voor een bedrag per baantje (25 mtr) of voor een 
vast bedrag. Wij hopen dat u uw bijdrage wilt leveren zodat wij stichting War Child een mooi bedrag 
kunnen schenken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 

nr. Naam Sponsor 
Bedrag per 

baantje 
Vast / totaal 

bedrag 
betaald 

1.   €  €    

2.   €  €    

3.   €  €    

4.   €  €    

5.   €  €    

6.   €  €    

7.   €  €    

8.   €  €    

9.   €  €    

10.   €  €    

11.   €  €    

12.   €  €    

13.   €  €    

14.   €  €    

15.   €  €    

16.   €  €    

17.   €  €    

18.   €  €    

19.   €  €    

20.   €  €    

Totaal bedrag: 
   

Het totaal opgehaalde bedrag graag overmaken met vermelding van naam en geb. datum voor 13 februari 2017. 

War Child 
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