
 

Wegens het 35 jarige bestaan van reddingsbrigade Kloosterzande en 10 jarige bestaan van 

CHILDCRY wordt SWIM FOR FREEDOM georganiseerd. Wij nodigen jullie allemaal uit! 

Childcry is een organisatie die zich inzet voor mishandelde en misbruikte kinderen in Nederland en 

Belgisch-Vlaanderen. De Nederlandse afdeling zetelt in Kloosterzande. 

Zij proberen door een luisterend oor te bieden deze mensen een luisterend oor te bieden. Door 

middel van gesprekken per telefoon en e-mail  probeert Childcry deze kinderen een hart onder de 

riem te steken. Dit doen ze door voorbeelden en ideeën aan te geven zodat het aangedane leed 

verwerkt kan worden. 

Ook organiseren zij eenmaal per maand een wandeling met medeslachtoffers aan de kust. Zodat ook 

zij van elkaar kunnen leren en elkaar van dienst kunnen zijn op de lange weg terug naar geloof in de 

medemens en de maatschappij rondom hen. Wij willen hen steunen door Swim for freedom te 

organiseren, dit is een sponsor actie middels het zwemmen van banen. 

SWIM FOR FREEDOM zwem voor vrijheid!!  

ZATERDAG 9 JUNI tussen 10.00 en 12.00 uur in zwembad de honte in Kloosterzande 

Heb je een diploma en zin om een paar baantjes te zwemmen? Schrijf je dan nu in! Leeftijd speelt 

geen rol! De afstanden met de daarbij behorende inschrijf en/of sponsorgelden is: 

 

Afstand Opmerking Inschrijfgeld Sponsors 

500 mtr Met tussenstops, voor de allerjongsten en ouderen € 2,- € 2,50 (2 x)  

500 mtr Aaneengesloten € 2,- € 2,50 (2 x) 

1000 mtr Aaneengesloten € 3,- € 2,50 (2 x) 

2000 mtr Aaneengesloten (minimaal diploma C en min. 12 jaar) € 4,- € 2,50 (2 x) 

3000 mtr Aaneengesloten (minimaal diploma C en min. 12 jaar) € 5,- € 2,50 (2 x) 

 

Let op:  “U zwemt op eigen risico, wisselen van slagen is toegestaan en hoe meer sponsoren hoe 

beter!  Tijdens deze dag zal er ook een korte demonstratie worden gedaan door brigade leden. 

Geef je eigen op door je naam, leeftijd, adres en woonplaats voor vrijdag 8 juni 20:00 op te sturen 

naar info@red-luctor-et-emergo.nl . Er kan voor vervoer gezorgd worden vanaf Terneuzen! 

Het sponsorgeld mag je overmaken op rek 332618102 t.n.v. reddingsbrigade Kloosterzande o.v.v. 

sponsoring Childcry of je brengt het  9 juni mee naar het zwembad. 

 Voor iedere deelnemer is er een kleine attentie. 

 Namens allen Catrien Huisman reddingsbrigade Kl`zande 

SWIM FOR FREEDOM 

Perkpolderhaven 1 

4588 RB Walsoorden 

0114-681811/0620367598  

contact@ljdhuisman.nl 

 

 


