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Hoogeveen, 18 april 2017

RSG Wolfsbos haalt ruim € 3500,- op voor goede doelen tijdens
Cascaderun
Ruim 130 leerlingen en personeelsleden van RSG Wolfsbos hebben 9 april jl. meegedaan aan de
Cascaderun in Hoogeveen. De school betaalde de kosten voor deelname aan de run. In ruil
daarvoor gingen de deelnemers op zoek naar sponsoren om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
lopen voor Unicef, Kika en Shoma. Dinsdag 18 april is de opbrengst van € 3.505,- overhandigd aan
de vertegenwoordigers van de goede doelen.
Unicef, Kika en Shoma
De totale opbrengst wordt verdeeld onder de goede doelen Kika en Unicef en Shoma. Docent Eduard
Botter licht toe: “We hebben deze organisaties speciaal uitgekozen omdat ze zich inzetten voor
kinderen. Zo heeft Shoma de primaire doelstelling om het onderwijs in de omgeving van Rubya in
Tanzania te bevorderen. Dit is één van de manieren waarop leerlingen en personeel van RSG
Wolfsbos zich inzet voor de samenleving en daar zijn we trots op.” Dinsdag 18 april mochten de
vertegenwoordigers Alida Jansen (Unicef), Ina ten Caat (Kika) en Betsy Niestijl (Shoma) de cheque in
ontvangst nemen uit handen van een aantal deelnemende leerlingen, Ina van der Weide en Eduard
Botter.
Gezonde school
RSG Wolfsbos heeft dit jaar voor de elfde keer meegedaan aan de Cascaderun. Ina van der Weide,
coördinator van de Cascaderun op RSG Wolfsbos vertelt trots: “(Hard)lopen is gezond en dat vinden
we als school heel belangrijk. RSG Wolfsbos is de enige school in Hoogeveen die vanaf het begin
deelnemers is van de Cascaderun. Om de leerlingen van Hoogeveen en omgeving nog meer te
stimuleren stellen we een prijs beschikbaar voor degene die het meeste geld voor de goede doelen
binnen haalt. Dit jaar heeft Kim Kikkert een bedrag van maar liefst € 114,- bij elkaar gelopen en wint
daarmee een bioscoopbon.”

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sytske Poppinga (Communicatie/PR RSG
Wolfsbos), tel. 06- 39 57 06 87 of e-mail: s.poppinga@wolfsbos.nl
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Meer info over de goede doelen:
- www.unicef.nl
- www.kika.nl
- www.shoma.nl

