
Sponsorloop Malaika Kids 
 

Zwolle, 28 januari 2021 

 

Onderwerp: Sponsorloop voor Malaika Kids 

 

Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers,  

 

De afgelopen weken hebben de leerlingen uit de onderbouw mee kunnen doen met ‘Het ommetje’. Het 

was de bedoeling om elke dag minimaal 20 minuten te wandelen/(hard)lopen. Heel veel leerlingen hebben 

deze uitdaging opgepakt en hebben veel punten gescoord. 

 

Om dit initiatief voort te zetten willen we nu een sponsorloop organiseren waar de hele school één week 

gaat wandelen/(hard)lopen voor het goede doel: Joseph & Aisha van Malaika Kids. 

 

Malaika Kids is in 2004 opgericht met het doel het goede werk van Mama Najma Manji te 

ondersteunen: weeskinderen een ‘thuis’ bieden waar ze veilig zijn, maaltijden ontvangen, naar school 

kunnen en weer gewoon kind kunnen zijn om op te groeien tot verantwoordelijke burger met een 

beroep. Malaika Kids neemt de zorg voor deze kinderen op zich tot zij maximaal 20 jaar zijn. Daarna 

moeten ze voor zichzelf kunnen zorgen en in hun eigen levensonderhoud voorzien. De organisatie streeft 

ernaar dat de voorgenomen projecten in Tanzania door lokale mensen worden uitgevoerd en biedt 

daarbij de benodigde professionele hulp en ondersteuning.  Mede door onze steun heeft Najma Manji 

haar organisatie kunnen uitbouwen tot een organisatie die nu meer dan 150 kinderen opvangt.   

 

Het Gymnasium Celeanum staat voor goed onderwijs, voor de mogelijkheid voor alle kinderen om hun 

talenten uit te werken, om een goede toekomst op te bouwen en daarom heeft het Gymnasium 

Celeanum besloten om twee kinderen van Malaika Kids structureel te steunen, Joseph Mbugeni en Aisha 

Juma, zodat zij een kans op een goede opleiding en toekomst krijgen, net als onze leerlingen. 

 

De sponsorloop duurt 7 dagen van 8 tot en met 14 februari 2021 en in deze 7 dagen is het de bedoeling dat 

de leerlingen uit de onderbouw (Jong Celeanum en klas 1, 2 en 3) 15 km hebben gewandeld of 

(hard)gelopen. De leerlingen uit de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) 20 km. Voor deze uitdaging kan je je laten 

sponsoren door familie, vrienden en buren via Whatsapp of andere digitale communicatiemiddelen. De 

sponsoren kunnen ervoor kiezen om je per kilometer of voor een vast bedrag te sponsoren. Na de 7 dagen 

wordt het geld ‘opgehaald’ via een betaalverzoek/tikkie. De tutor zal de leerlingen hierover informeren. 

 

Om te kunnen bewijzen dat je de 15/20 km hebt gelopen kun je gebruik maken van de app ‘Ommetje lopen’, 

maar met bijvoorbeeld ‘Strava’ of ‘Runkeeper’ kun je ook aan je sponsoren laten zien wanneer en hoe ver 

je hebt gelopen. 

 

We hopen dat alle leerlingen van het Gymnasium Celeanum hier aan mee gaan doen. Het is natuurlijk 

gezond voor jezelf en ondertussen kun je ook nog een goed doel steunen.  

 

Zet hem op en veel wandel/(hard)loopplezier! 

 

Sportieve groeten,  

De sectie LO



Sponsorloop Malaika Kids 
 

Naam leerling: _______________________________________________        Klas: __________________ 

Naam sponsor Adres 06-nummer 
Bedrag per 

kilometer 
Vast bedrag Totaal bedrag 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


