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Beste ouders/verzorgers, 
 
Als school vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen rekening leren houden met de zwakkeren en kansarmen in 
de wereld. Daarom organiseren we jaarlijks vlak voor Kerst een activiteit voor minderbedeelden in een ontwikkelingsland. 
Dit jaar gaan onze bovenbouwleerlingen zich actief inzetten voor een betere toekomst van een groep (wees)kinderen in 
Myanmar (Birma). We hopen voor Stichting World Child Care een mooi sponsorbedrag bij elkaar te lopen. De leerlingen 
krijgen tijdens de mentorlessen uitleg over het weeshuis, het project en de sponsorloop. Graag brengen we u als ouders/ 
verzorgers alvast op de hoogte. 
 
Stichting World Child Care ondersteunt een woongroep met 120 weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen op een 
hele grote school in de stad Mandalay. Deze kinderen krijgen hierdoor de kans om iets van hun leven te maken. De 
stichting heeft tot nu toe geïnvesteerd in betere huisvesting, sanitaire voorzieningen, schoolspullen, slaapspullen, kle-
ding en huishoudelijk materiaal. Maar ook in bijles en beter onderwijs. Daarnaast wordt er een studiereserve aangelegd 
voor de vervolgstudies van de kinderen. Het zou zonde zijn als deze gemotiveerde kinderen geen kans krijgen om een 
vak te leren. Het streven is dat alle kinderen in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
Eén van de woonhuizen voor de kinderen verkeert in een zeer slechte staat. De stichting gaat daarom een grote nieuwe 
multifunctionele woonvoorziening bouwen, met een slaapzaal en een ruimte voor eten, recreatie en bijles. Dit huis moet 
volgend jaar volledig afgewerkt en ingericht worden. 
 
Dit zijn mooie doelstellingen waar we ons als school graag voor in willen zetten. De opbrengst van de sponsorloop, die 
dit jaar op vrijdagmorgen 21 december plaatsvindt, gaat volledig naar dit sympathieke en kleinschalige project. Dat geldt 
ook voor de opbrengst van de andere kerstactiviteiten op onze school. Het is de bedoeling dat de leerlingen van tevoren 
hun ouders, grootouders, familieleden, vrienden en buren benaderen voor sponsoring. Het gaat tijdens deze sponsorloop 
niet om het aantal kilometers. Sponsoring kan daarom gerust met een vast bedragje gebeuren. Ouders/verzorgers wordt 
gevraagd om hun kind te stimuleren om zoveel mogelijk sponsors te vinden. Wij hopen ook dit jaar weer op een goede 
opbrengst! 
 
Meer informatie vindt u op www.eldecollege.nl en op www.worldchildcare.org. Daar kunt u ook een zeer informatieve 
promotiefilm bekijken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Gerard Spijkers 
Sectordirecteur vmbo en praktijkonderwijs 


