
 

Organisatie Kids4Kids scholensponsorloop maakt flinke stappen 

Een ferme handdruk markeerde de eerste mijlpaal voor Kids4Kids 2016: Ruitenburg adviseurs & 

accountants is hoofdsponsor van Kids4Kids 2016! Mede dankzij hen gaan de schoolkinderen op 

vrijdag 27 mei a.s. van start voor het goede doel ‘Light for Education’. 

 

Ruitenburg adviseurs & accountants hoofdsponsor Kids4Kids sponsorloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               V.l.n.r.Hein Athmer, Sabine Haring, Marco Taag, Victor Wegener, Jan Lakeman (foto: Hein Athmer) 

De organiserende Lionsclubs hebben in Ruitenburg een sterke partner gevonden. Binnen de 

organisatie heerst een sportieve sfeer en het motto luidt dan ook: ‘een scherpe geest huist in een 

fit lichaam’. Vooral de hardloopsport wordt een warm hart toegedragen. Dit sluit naadloos aan bij 

de Kids4Kids sponsorloop. Marco Taag, adviseur en accountant bij Ruitenburg, is enthousiast en 

ondersteunt de Lionsclubs bij de promotie van de loop. “Naast de hardloopsport zijn wij ook 

gemotiveerd als het om de educatieve ontwikkeling van onze medewerkers gaat. Het goede doel 

van dit jaar sluit daar naadloos op aan, mede daarom omarmen wij de Kids4Kids sponsorloop”.  

 

Ruitenburg helpt ondernemers vooruit. De deelnemende kinderen geven met hun stappen weer 

licht aan schoolkinderen in India, zodat ook zij vooruit kunnen. 

 

Light for Education 

Het hoofddoel van Kids4Kids 2016 

is het project ‘Light for Education’, 

van de Mr. Keepi Foundation in 

India. Voorburger en Lionslid Jan 

Engels heeft deze stichting 

opgericht om de kinderen in India 

verder te helpen. Jan is vaak in 

India waar hij duurzame bouw-

producten vervaardigt. Het project 

Light for Education zorgt voor 

lampen voor scholieren die wonen 

in gebieden zonder elektriciteit.  

 

 



 

 

De lampen werken op zonne-energie, waardoor de scholieren thuis kunnen studeren en lezen 

wanneer het ’s avonds donker wordt. Alle gezinsleden profiteren mee, want bij het licht wordt ook 

gekookt en gewerkt. Daarnaast worden de kinderen ook gestimuleerd om elke dag naar school te 

gaan. Dit is namelijk de plek waar de lampen opgeladen moeten worden. Het is gebleken dat de 

schoolprestaties van deze kinderen enorm zijn verbeterd sinds de lampen in gebruik zijn. 

 

Al 10 scholen doen mee 

De drie organiserende Lionsclubs Leidschendam-Veur, Voorburg en Voorburg 

Prinses Marianne zijn zeer verheugd dat al de tiende school zich heeft aangemeld. 

Het aantal leerlingen gaat hiermee richting de 3.000. Vanaf 08.30 uur rennen zij 

hun rondjes op de parcours die dicht bij de scholen worden uitgezet.  

 

De deelnemende scholen zijn: 

De Dijsselbloem,  De Driemaster,  

Samenwerkingsschool Emmaüs,  De Vijverhof,  

De Vliethorst,  Professor Casimirschool,  

De Tandem,  St. Maartens College,  

Veurs Lyceum  's-Gravendreef College.  

 

Kids4Kids en Schoolsport Olympiade 

Op 27 mei om 13.30 uur voegt Kids4Kids zich samen met Schoolsport Olympiade.  

Deze sportdag voor alle leerlingen in Leidschendam-Voorburg 

in de groepen 5 tot en met 8, wordt georganiseerd door Sport 

en Welzijn. Op Atletiekvereniging Sparta (naast Sportpark 

Westvliet) gaan op drie parcours deze scholieren van start 

voor hun Kids4Kids-loop. Zo dragen ook zij hun steentje bij.  

 

Het persoonlijke rugnummer 

Samen met drukkerij Repro Van de Kamp wordt hard gewerkt aan een kekke rugnummer. 

Daarop komt voor ieder kind de eigen voornaam en een persoonlijk startnummer. Ook komt er 

onder andere een tabel op voor de gesponsorde bedragen en informatie over het goede doel 

“Light for Education”. En uiteraard de namen van de sponsors: Ruitenburg adviseurs & 

accountants, Het Krantje Leidschendam-Voorburg en meerdere lokale bedrijven. 

 


