Deventer/Bathmen, 8 januari 2012.

OPBRENGST BRINK TOT BRINKLOOP 2012.

Beste organisatie van de Brink tot Brinkloop.
Vandaag is de 5e Brink tot Brinkloop gelopen en heeft wederom ieders verwachting
overstegen !
Maar liefst 165 kinderen van verschillende scholen uit de regio hebben de Kidsrun
gelopen en zo de kerstvakantie sportief af gesloten .
Het was zó leuk om al die enthousiaste kinderen te zien bij de start.
Langs het parcours werden ze flink aangemoedigd door de vele ouders en grootouders.
Stralend namen de winnaars in elke categorie een medaille in ontvangst en
De Dorpsschool ging er vandoor met de prijs voor de snelste school.
Wat was het opnieuw mooi om te zien hoe Sallandse kinderen zich in hebben gezet voor
hun leeftijdsgenootjes in Uganda.
Bedankt meisjes en jongens , wij zijn trots op jullie !
Daarnaast hebben 820 vrouwen en mannen de run gelopen.
Goed getraind en heel gedreven liepen zij het mooie parcours om bij de finish aan te
komen onder de gezellige klanken van een dweilorkest !
Daar, op de streep zagen zij de tijd in beeld en werden opgevangen met een flesje water.
Fantastisch om te zien hoe alle deelnemers alles geven om die eindstreep te halen.
Petje af !!
Graag willen wij de organisatie van de Brink tot Brinkloop een groot compliment maken
voor de geweldige manier waarop ook deze run weer is verlopen.

Heel veel vrijwilligers en sponsoren hebben zich belangeloos ingezet !
En dan de geweldige opbrengst voor stichting Kinderen van Uganda…..meteen na afloop
werd de cheque overhandigd door Bert de Waal aan de voorzitter van KvU , Ruud Boon
van maar liefst € 1.112,00 . Daarnaast waren er nog losse giften van € 62,68 .
De totale opbrengst van de Brink tot Brinkloop 2012 is € 1.174,68 !!!
Dit bedrag zal besteed worden aan schoolboeken voor de Kasozischool en de
schoolbibliotheek van het KAYDA-opvangcentrum voor straatkinderen en AIDS-wezen.
Na aanschaf van de schoolboeken zullen wij u hiervan t.z.t. verslag doen via de site.

Het bestuur en vrijwilligers van stichting Kinderen van Uganda wil IEDEREEN die heeft
bijgedragen , op welke manier dan ook, om zo’n prachtige sportieve dag te maken met
elkaar HEEL HARTELIJK DANKEN !!!
Graag tot volgend jaar !

