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GESPONSORD ZWEMMEN – zaterdag 19 april 2008  

ZWEMBAD VAN DE EUROPESE SCHOOL - KIRCHBERG 
 
Beste ouders, 
 
Het Derde Wereld Comité organiseert ook dit jaar weer een gesponsord zwemmen voor 
leerlingen van de lagere en kleuterschool op zaterdag 19 april 2008, van 10.30 t/m 15.30 
uur, in het zwembad van de Europese School (toegang vanaf de parkeerplaats van de 
kleuterschool). U wordt van harte uitgenodigd de kinderen, die hieraan willen deelnemen, te 
ondersteunen. 
 
De leerlingen kunnen meedoen door een of meerdere personen te vragen hen te sponsoren 
voor hun deelname aan de zwemmanifestatie. We verzoeken de leerlingen het opgehaalde 
geld op 19 april bij de entree van het zwembad aan de organisatoren af te geven. Het op deze 
wijze ingezamelde geld, is bestemd voor de onderstaande projecten die momenteel financieel 
ondersteund worden door het Derde Wereld Comité van de Europese School: 
 
 
Bolivia (La Paz): Ciudad del Niño Jesus 
Dit opvangcentrum bestaat uit een tehuis voor 120 kinderen en een school en werkplaatsen voor 
beroepsopleidingen voor 550 jongeren die opgroeien in een risicovolle omgeving. Onze financiële hulp 
is bestemd voor de herbouw van de woonruimte voor de allerkleinsten. 
 
Brazilië (Ribeirao Preto): CORASSOL (Centrum voor ontwikkeling, reïntegratie en 
sociale ondersteuning) 
Wij ondersteunen hier een centrum voor opleiding en opvang van seropositieve kinderen, die wees zijn, 
in de steek gelaten werden, of afkomstig zijn uit gezinnen die dermate arm zijn, dat zij geen toegang 
hebben tot de gezondheidszorg. De financiële hulp is bestemd voor de aanschaf van medicijnen en 
didactisch materieel. 
 
Mali: in samenwerking met de organisatie”Frères des hommes du Luxembourg”. 
Het gaat hier om een project, waarin kansarme plattelandsjongeren geholpen worden een 
zelfstandig bestaan op te bouwen. Mali-Enjeu verzorgt een opleiding voor 320 jongeren in 
diverse sectoren zoals de fruitteelt, het opzetten van een timmer- of schildersbedrijf en de 
zeepproductie.  
 
 
Wij verzekeren u dat de directie van de school de nodige veiligheidsmaatregelen in het 
zwembad neemt en wij hopen dat u allen deze geldinzamelingsactie ondersteunt en dat wij u, 
met uw kinderen, op 19 april as. mogen verwelkomen! 
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