
 

Sponsorloop: ren jij een schooluniform bij elkaar? 

Wat? 

Op maandag 27 september vindt er een sponsorloop voor kinderhuis Tumaini uit Tanzania plaats, 
tijdens de reguliere maandagtraining. De sponsorloop bestaat uit de Coopertest. De Coopertest is 
hardlopen op de baan: A-pupillen 10 minuten, B-pupillen 8 minuten en C/mini-pupillen 6 minuten. 
 
Waarom? 
Mirjam Broekmeyer stopt dan, na ruim 13 jaar, als trainer bij de pupillen. Als afscheid organiseert 

zij deze sponsorloop. Vanaf 2014 is zij actief betrokken bij het kinderhuis Tumaini in Tanzania. Bij 
dit bijzondere kinderhuis wordt ruim de helft van de kinderen bij de familie thuis opgevangen. Ook 
worden de lokale lagere en middelbare school ondersteund.  
 
Waarvoor sponsor je? 
Het geld wordt gebruikt om schooluniformen te kopen. Onderwijs in Tanzania is gratis maar … je 
moet wel een schooluniform hebben! Dat is voor veel gezinnen met kinderen vaak te duur. Voor 50 

euro heb je een compleet uniform: schoenen, 2 broeken of rokken en hemden, 1 trui, 1 das, 1 
muts en sokken! Ren jij een heel uniform bij elkaar? Een deel is ook fijn hoor! 
 
Hoe werf je sponsors en zamel je geld in? 
Ga met het verzoek tot sponsoring langs bij je vader, moeder, buren, school, familie etc. Gebruik 
de bovenstaande informatie om uit te leggen waarom je meedoet aan de sponsorloop. Je laat je 
sponsoren voor een vast bedrag. Dus het maakt niet uit hoeveel minuten of meters je rent. Een 

sponsor kan het geld aan je meegeven, of zelf overmaken op de rekening van Tumaini Nederland 
(zie het formulier) 
 
Wat doe je met het geld? 
Je kan het contante geld meenemen op maandag 27 september of (door een ouder) laten 
overmaken naar Tumaini Nederland: NL04 RABO 0167 8781 74 t.n.v. Stichting Tumaini 

Nederland o.v.v. Sponsorloop Mirjam + naam pupil. Neem op de dag zelf ook het ingevulde 
sponsorformulier mee.  
 
Is dat alles? 
Ja! Voor de 3 pupillen die het meeste geld ophalen heeft Mirjam een klein kadootje uit Tanzania. 
Heb je geen tijd om sponsoren te zoeken? Jammer, maar kom wel gezellig naar de training! En als 
je er niet bij kan zijn, mag je natuurlijk toch een bedragje overmaken! 

 
Veel succes!  

En namens de kinderen van Tumaini: Asante sana!!! Hartelijk dank!!! 
 
Mirjam Broekmeyer (bij vragen: mirjam.pallas67@gmail.com 

 

 

 

Atletiekvereniging Pallas 67 

Afscheid Mirjam als trainer 

mailto:mirjam.pallas67@gmail.com


Sponsor-formulier voor kinderhuis Tumaini in Tanzania 

  

sponsorloop van Pallas 67 Wageningen op maandag 27 september 2021 
- Voor het afscheid van Mirjam Broekmeyer als trainer -  

 

Naam pupil: …………………………………………………………………… 

 
Categorie mini/C/B/A1/A2 pupil:……………..…………………… 

 
Ik heb mij laten sponsoren door de volgende mensen: 
 

Naam Bedrag Vul in: 
“Contant” OF 
“overmaken 
IBAN”*   
 

Handtekening 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

………  euro contant 

 

………  euro overgemaakt  

naar Stichting Tumaini NL  

* NL04 RABO 0167 8781 74 ovv Sponsorloop Mirjam + naam pupil 
 
 

De ouder(s) van pupil …………………………………  hebben het contante bedrag: 

o Meegegeven op maandag 27 september 2021 

o Maken dit zelf over op  NL04 RABO 0167 8781 74 t.n.v. Stichting Tumaini 

Nederland o.v.v. Sponsorloop Mirjam + naam pupil 


