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Rotary Club Appingedam-Delfzijl en 
Eems-Dollard zijn ver gevorderd met de 
voorbereidingen van Wandelen voor 
Water 2018. We hopen dat alle scholen 
en leerlingen deze editie opnieuw tot een 
groot succes willen maken. Want met 
de opbrengst kunnen we veel mensen,  
waaronder veel kinderen, helpen aan 
schoon water en sanitaire voorzieningen.

400 enthousiaste kinderen liepen in 2016 
€ 22.000,- bij elkaar voor Sri Lanka!
Ongeveer 400 kinderen liepen mee met Wandelen 
voor Water in 2016. De opbrengst van die succes-
volle dag was ruim € 18.000,- Stichting Wilde 
Ganzen verhoogde de bijeengebrachte opbrengst 
met 50%. Na telling van alle bijdragen bleek de 
opbrengst uit te komen op € 22.259,88. 

Uitnodiging aan scholen
Voor Wandelen voor Water 2018 worden de 
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Doen jullie mee?
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basisscholen uit de gemeente Appingedam, Delfzijl, 
Ten Boer, Loppersum en Slochteren uitgenodigd 
om mee te doen met Wandelen voor Water in  
Appingedam. 

Het goede doel: kansarmensrilanka.nl
Net zoals in 2016 
kiezen we als goed 
doel voor Stichting 
Kansarmen Sri Lanka. 
Deze stichting zet zich 
in voor de verbetering 
van watervoorziening 
en sanitaire facilitei-
ten voor de armste 
plattelandsscholen en 
woongemeenschappen, wees- en bejaardenhuizen. 
In dit filmpje is te zien waar de een deel van de 
opbrengst van 2016 naar toe is gegaan.
https://youtu.be/s8d5XYU6wFM

Het geld dat Wandelen voor Water 2018 opbrengt, 
komt volledig ten goede aan nieuwe projecten van 
de stichting. In een volgende nieuwsbrief komen 
we daar op terug. 

Wandelen voor Water 2018
Woensdag 21 maart 2018, Appingedam (Eelwerd)

Organisatie
Wandelen voor Water 2018 wordt georgani-
seerd door Rotary Club Appingedam-Delfzijl  
en Rotary Club Eems-Dollard in samenwerking 
met Stichting Aqua for all.

Contact
Mail: wvw2018@rotaryclubeemsdollard.nl
Facebook:  @wandelenvoorwater2018

Links
wandelenvoorwater.nl
kansarmensrilanka.nl
rotaryclubeemsdollard.nl

Doet uw school ook mee?
Woensdag 28 maart 2018 is het zover! Dan 
lopen hopelijk weer honderden leerlingen uit 
groep 7 en 8 de sponsorloop van ongeveer 6 
kilometer met een gevulde rugzak... 

Wandelen voor Water 2018 in het kort
1. Gastlessen over water en sanitatie
2. Rugzak voor elke leerling 
3. Inzameling sponsorgeld door leerlingen
4. Wisseltrofee voor mooiste spandoek
5. Start in sporthal Eelwerd, Appingedam
6. Begeleiding tijdens de loop  
7. Catering langs de route

De komede weken nemen leden van de 
Rotary Club Appingedam-Delfzijl  
en Rotary Club Eems-Dollard contact op met 
scholen. Nu meteen aanmelden kan via de 
onderstaande knop of via het formulier op: 
http://rotaryclubeemsdollard.nl/wandelen-
voor-water-2018/

Meteen aanmelden. Klik hier!
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