
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan : de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 
 
 
Betreft : Lesnacht 

 
 
Putten, 30 maart 2022 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 

Dit schooljaar is het weer tijd om actie te voeren voor ons goede doel, De Lwengo 

Kids Foundation.  

Lwengo Kids wil de allerarmste kinderen in Lwengo (Uganda) de mogelijkheid bieden 

naar school te gaan om zo een betere toekomst te kunnen opbouwen zodat kunnen 

voorzien in hun levensonderhoud.  

De stichting heeft onder andere als doel een gesponsord kind te begeleiden tot hij/zij 

voor zichzelf kan zorgen. . De stichting helpt ook mee om de leefomstandigheden in 

Lwengo te verbeteren. Door actie te voeren en zo geld in te zamelen, konden zij het 

afgelopen jaar bijvoorbeeld een Health Center bouwen, wordt er gewerkt aan een 

uitgebreid varkens- en geitenproject voor de gezinnen waarin onze sponsorkinderen 

leven en zijn er twee nieuwe slaapzalen met goede toiletvoorzieningen en 

doucheruimtes gebouwd.  

Uw zoon/ dochter kan de Lwengo Kids Foundation en daarmee de gezinnen in 

Lwengo helpen!!!   

Op dinsdag 12 april wordt op Groevenbeek Putten een lesnacht georganiseerd. De 

lesnacht  begint op 12 april om 19:30 uur om eindigt op woensdagochtend  13 april 

om 07:30 uur. Tijdens deze nacht worden er tal van activiteiten georganiseerd om de 

leerlingen wakker te  houden.  
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Hoe kunnen de leerlingen meedoen? 

Stap 1: Als de leerling wilt meedoen stuurt hij/ zij een bericht in teams naar mevrouw 

Smeets. 

Stap 2: Haalt bij mevr. Van den Pol een sponsorkaart op.  

Stap 3: Ophalen van een minimaal sponsorbedrag van 50 euro. Vragen of 

familie/vrienden de leerling sponsoren, klusjes doen in de buurt etc.  

Stap 4: Heeft de leerling minimaal €50,- opgehaald, stuur dan mevr. Smeets nog een 

bericht in teams. De aanmelding wordt dan definitief gemaakt. Hierna kunnen de 

leerlingen nog verder gaan met geld ophalen, want meer is altijd beter! 

Let op: Hoe eerder de leerling het sponsorbedrag bij elkaar heeft, hoe groter de kans 

is om deel te nemen.  

Uiteraard zijn de leerlingen die meedoen woensdag 13 april na 07:30 uur vrij. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij mevr. Smeets en mevr. Smit. 

We hopen op veel aanmeldingen en natuurlijke hoge sponsorbedragen!!! 

 

Hartelijk groet, 

 

Mevr. Smeets sml@groevenbeek.nl  

Mevr. Smit         stf@groevenbeek.nl       

Mevr. van den Pol   

 


