Ik sta op tegen Kinderarmoede !!
Daarom doe ik ook mee als Deelnemer of als Vrijwilliger!!
Vrijdag 16 en Zaterdag 17 juni 2017 gaan 160 deelnemers en 44 vrijwilligers
In actie voor Stichting Kansarme Kinderen Nederland www.skkin.nl
Een Super Skate Challenge van Grunnen naor Mestreech, ± 405km
Staat u ook op tegen kinderarmoede …. Sponsor dan deze waanzinnige actie !!
U kunt mij sponsoren voor € 0,10 - € 0,20 per gereden km.
U kunt natuurlijk ook een vast bedrag doneren en rechtstreeks overmaken op
Rabobank NL74 RABO 0154306517 o.v.v. J. de Geus / Kansarme kinderen NL
Ja! Ik steun mede jou actie en draag bij per km of vastbedrag:
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Stichting Kansarme Kinderen Nederland doet er alles wat in hun vermogen ligt om het leven van de
kinderen te verbeteren en het zo aangenaam te maken !
De Organisators, deelnemers en vrijwilligers willen hier dan ook heel graag aan meewerken !!
Skeeleren of als vrijwilliger meehelpen met deze Super Skeelertocht voor Kansarme Kinderen Nederland
doe je met heel veel plezier en met vele anderen die het leven van een kind lief hebben !!
Want zeg nu zelf, niets is mooier dan dat een kind lacht en leeft zoals een kind wil leven in een gelukkige
omgeving en het kind dan lekker kind kan zijn , Maar niet leeft om als kind te overleven………………………

Steun dan deze geweldige actie en schrijf je in voor een bedrag per km !!
Of doneer direct een vast bedrag op bovenstaande rekening !!
“ Dan kan het kind weer lekker kind zijn ” zoals het hoort te zijn…………..…

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht in November 2014 om zoveel mogelijk
gezinnen die onder de armoedegrens leven. Bij armoede denken mensen snel aan Afrika en Azië.
Maar zoals al vele weten ook binnen Europa en Nederland groeit armoede.
In Nederland leeft 18% onder de armoedegrens: dat zijn ruim 2,5 miljoen mensen; en 1,2 miljoen
daarvan zijn kinderen. Zij gaan vaak met honger naar bed hebben geen speelgoed en lopen heel
vaak in te kleine kleding en worden ook nog gepest pppfff !!
“Stichting Kansarme Kinderen In Nederland ondersteunt zoveel mogelijk gezinnen in Nederland die in armoede
moeten leven.” Er zijn kinderen die met honger naar bed gaan, geen kleren en schoenen kunnen kopen en
geen speelgoed hebben, of nooit naar een attractiepark zijn geweest. Dat moet snel veranderen !!
Kinderen mogen NIET de dupe zijn van de schulden van hun ouders. Maar als er na sanering € 25, in de maand aan
leefgeld overblijft voor VOEDSELen KLEDING per kind, dan is er zeker geen geld voor een speelgoedje, een boekje,
of lidmaatschap voor een sportvereniging, etc. Vaak zelfs niet om fatsoenlijk te eten………….
Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken en waarbij zij zich
geborgen voelen en liefde ervaren. Een jeugd waarin het kind rechten heeft maar ook plichten en waar naar het
individu wordt gekeken. Een jeugd waarin zij in alle vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen en ontplooien .
Stichting Kansarme Kinderen In Nederland zet zich hiervoor in b.v. kledingbonnen, speelgoed, of zwemlessen
Dit wordt door de Stichting Kansarme kinderen Nederland betaald, ouders krijgen GEEN geld in handen !
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Projecten die we doen !!
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Daarom zijn wij zo super gelukkig dat de organisatie van de “ Super Skate Challenge Groningen - Maastricht 405 km,
voor onze “ Stichting Kansarme Kinderen Nederland “ hebben gekozen en hiervoor in actie willen gaan met vele
vrijwilligers, deelnemers en zij die hieraan meewerken en hopen zij met deze actie veel geld op te halen voor deze
kansarme kinderen in Nederland

“ Dan kan het kind weer lekker kind kan zijn ” zoals het hoort te zijn…………….

