
Kidsrun Sponsorloop 12 mei 2019 
Tijdens de Lauwersmeer Marathon lopen de kinderen voor de Plastic Soup Foundation. 

Naam deelnemer: _________________________________________________ 

Nr Naam sponsor Bedrag € Handtekening sponsor 
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 Totaalbedrag opgeteld: € 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

Waarvoor lopen de kinderen? 

Plastic fragmenteert tot kleine deeltjes. 

Daardoor verandert al ons water in een 

wereldwijde soep van microplastics. Dieren 

en plankton zien die plastics voor voedsel 

aan. Zo dringt het onze voedselketen 

binnen. 

De Plastic Soup Foundation zet zich in om 

de verspilling van plastic tegen te gaan en 

te zorgen dat dit niet meer in het milieu 

terecht komt. De Plastic Soup Foundation 

zetelt in Amsterdam en is wereldwijd 

leidend in de strijd tegen plastic. 

Waar gaat mijn donatie naar toe? 

Uw donatie gaat rechtstreeks naar de 

Plastic Soup Foundation.  

Dit is een organisatie waar 15 personen op 

kantoor zitten en niks aan de 

management strijkstok blijft hangen. 

Uw sponsorbedrag wordt dus volledig 

ingezet in de strijd tegen plastic! 

Contactgegevens 

Stichting 40 Mijl 
Sietse Veldstraweg 98 

9833 PC Den Ham (GN) 

www.40mijl.nl | info@40mijl.nl  

Hoe kan ik doneren? 

Sponsoren kan door het toezeggen van een bedrag 

aan de deelnemer. U kunt dit aangeven op het 

formulier op de achterzijde.  

De deelnemer zal het bedrag contant bij u ophalen 

en aan onze penningmeester overhandigen tijdens 

de Kidsrun. 

Deelnemers met de hoogste opbrengst krijgen van 

ons de Plastic Soup Atlas geschonken. 

 

Waar vind ik meer informatie? 

Informatie over de Plastic Soup Foundation en 

over het evenement kunt u vinden op de 

website. 

www.plasticsoupfoundation.org 

www.lauwersmeermarathon.nl  

Educatieprogramma 

Deelnemende scholen krijgen van ons een 

educatiekrant en een lessenpakket dat door de 

Plastic Soup Foundation speciaal is ontwikkeld 

voor het basisonderwijs.  

Zo wordt er ook op school aandacht 

geschonken aan de plastic soep en de Kidsrun. 

http://www.40mijl.nl/
mailto:info@40mijl.nl
http://www.plasticsoupfoundation.org/
http://www.lauwersmeermarathon.nl/

