Laat je
sponsoren
voor het
Wilhelmina
Kinderziekenhuis
vechtsebanen.nl/
elfstedentocht

Hi,

Wat leuk dat je meedoet aan de Jeugd Elfstedentocht 2020
op 1 februari a.s. op de Vechtsebanen in Utrecht. Het wordt
een super cool evenement!

Schaats mee voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)!
Het zou ontzettend tof zijn als je je wilt laten sponsoren voor het WKZ. We willen
deze dag zoveel mogelijk geld inzamelen voor belangrijk onderzoek voor kinderen met
een hartafwijking. Elke dag worden in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking.
Een belangrijk deel van deze kinderen moet meteen na hun geboorte worden geopereerd.
Met de opbrengst van deze actie kunnen de dokters deze kinderen nog beter behandelen.
Zodat kinderen met een hartafwijking later net zo kunnen leven als gezonde kinderen.

Hoe werkt het?
1. Haal zoveel mogelijk geld op.
Je kunt van alles doen om geld op te halen. Zo kun je je (groot)ouders, familie en buren
vragen om je te sponsoren. Maar je kunt ook cupcakes bakken en verkopen of lege
statiegeldflessen inzamelen. Je mag natuurlijk ook zelf een actie bedenken waarmee
je geld kunt ophalen.
2. Je kunt ook online een eigen actiepagina aanmaken op actievoorwkz.nl/elfstedentocht.
Vrienden en familie kun je dan via WhatsApp, e-mail of Facebook vragen om je te
sponsoren. Vraag je ouders om je hierbij te helpen.
3. Vul het sponsorformulier in en stop dit samen met het
sponsorgeld in een envelop.
4. Je kunt je ouders ook vragen het geld dat je ophaalt,
over te maken via actievoorwkz.nl/
elfstedentocht. Vul dan wel het sponsorformulier
in en stop dit in een envelop.
5. Neem de envelop met het sponsorformulier en
je contant opgehaalde geld mee op 1 februari.
Alvast bedankt en heel veel schaatsplezier
6. Als je je envelop inlevert, krijg je een verrassingstijdens de Jeugd Elfstedentocht.
pakket. En maak je kans op een leuke prijs!

Kom je ook
in actie voor
het WKZ?

Heb je vragen?
Bel 088-75 610 10 of mail vriendenwkz@umcutrecht.nl

Tot 1 februari
2020!

