Jullie kennen ze misschien wel, de WWF Rangers,
“HET LEGER” dat zich wereldwijd inzet voor de natuur !
En jullie kennen het WNF Regioteam Meppel/Hoogeveen vast ook wel,
al vele jaren zijn we aanwezig tijdens de zwem4daagse om spellen voor jullie
te organiseren en hebben we een verkoopkraam met grabbelton.
Dit jaar voeren we actie voor de zeeschildpad! Doe jij mee?
De zeeschildpad wordt onder andere bedreigd door plastic.
Er drijft heel veel plastic in zee, dat de zeeschildpad opeet.
Soms denkt hij dat een plastic tasje een kwal is en wil dat
dan opeten, of hij raakt verstrikt in oude vissersnetten.
Wat kun jij doen?
Je kunt nu in actie komen, door mensen in je omgeving te
vragen om je te sponsoren tijdens de Zwem4Daagse in Staphorst.
Met ieder baantje dat je zwemt kunnen we de zeeschildpad beschermen.
Op de andere kant van deze kaart kun je de namen en bedragen invullen.
Je kan je laten sponsoren door voor ieder baantje bv € 0,10 te ontvangen,
maar je sponsor kan ook een maximaal of vast bedrag invullen,
zoals bijvoorbeeld € 5,-/€ 10,-…..
Mocht je de kaart vol hebben dan kan je bij ons in de kraam
een extra kaart halen. Wie het meeste sponsorgeld bij elkaar
heeft gezwommen, krijgt een schildpad knuffel.
Het opgehaalde geld kan je op vrijdag of zaterdag inleveren in de stand van
het WNF Regioteam Meppel/Hoogeveen en in ruil ontvang je een mooi
schildpad pakket met allerlei leuke (en leerzame) schildpad dingen.
Om zeker te weten dat we voor jou ook een schildpad pakket klaar hebben
staan, moet je op de 1e dag van jou zwem4daagse in de kraam melden dat je
mee doet met het sponsor zwemmen.

Ik help graag om de schildpad te beschermen tegen de plastic soep.
Ik ga iedere dag meedoen met de zwem4daagse en vraag mijn ouders,
opa/oma, familie, vrienden, buren om een bedrag te geven per baantje
of een vast totaalbedrag.
Deze Sponsorkaart is van
Naam en tel.nr.: _______________________________________________________
Vul hier in hoeveel baantjes je per dag hebt gezwommen en je leeftijd ____________ jaar
1e dag

2e dag

3e dag

4e dag

5e dag

TOTAAL

Wij sponsoren deze zwemkanjer en zeggen hierbij de volgende bijdrage toe;
Naam

Schildpakket ontvangen ( ja / nee )

Bedrag per baan

Max totaal bedrag Betaald

Totaal te betalen
aan het WNF team € ________

