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Beste leerkracht, 
 
 
Een spectaculair Survival parcours voor uw leerlingen! 

Ik wil het volgende bij u onder de aandacht brengen, omdat gebleken is dat onderstaande door 
veel klassen als een mooi uitje wordt ervaren! 

Zaterdag 25 januari 2020 zullen er honderden kidz een Survivalparcours afleggen. Strijden 
tegen de elementen van de natuur op een uitdagend parcours, uitgezet door Lexthoen 
Events. Dit alles vindt plaats op het terrein van de Westlandse wielervereniging: “Westland 
Wil Vooruit”. 

Nieuw deze editie: iedereen vanaf 6 jaar mag mee doen! Dit betekent dat ook 
vriendengroepen, personeel, families etc. zich kunnen inschrijven. Omdat het nog steeds een 
Kidz evenement is, vragen wij wel dat iedereen ouder dan 16 zich inschrijft samen met een 
kind onder de 16. 
 
In- en rondom de kantine zullen tevens allerlei leuke nevenactiviteiten te doen zijn. Denk 
hierbij aan handboogschieten, schminken, marshmallows roosteren boven het kampvuur. 
 
Ook de brandweer zal dit jaar niet ontbreken en voor een spannende sneeuwberg zorgen. 
 
Early bird tickets kosten € 8,50 (incl. buff). Vanaf de kerstvakantie zijn de inschrijfkosten  
€ 10,00 (incl. buff zolang de voorraad strekt). Inschrijven kan individueel of via het 
groepsformulier.  
 
Het zou fantastisch zijn als het lukt extra geld op te halen met het 
sponsorformulier. Vanwege het 5-jarig jubileum hopen wij dat iedere deelnemer 
tenminste € 55,55 euro aan sponsorgeld ophaalt (niet verplicht). 
 
Lees voor meer informatie alles onder het kopje "Survival 2020" (https://www.kidzforkidz.nl/). 
 
De opbrengst van dit stoere evenement gaat naar het onderzoek naar hersenstamkanker bij 
kinderen, dat wordt uitgevoerd in het VUmc en Prinses Maxima Centrum. 
 
Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens Stichting Kidz for Kidz 
Esther Valstar 
esther@kidzforkidz.nl 
06-45798019 
www.kidzforkidz.nl 
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Wat kunnen wij in de klas doen 
Als u zich met de met klas/school in wilt zetten voor dit doel, komen wij hier graag in de klas 
meer over vertellen. Wat houdt (hersenstam)kanker in en waarom is het zo belangrijk geld in 
te zamelen.  
 
De kinderen kunnen zelf ook leuke acties bedenken om geld op te halen, deze acties kunnen 
zij op de website bekend maken. Denk bijvoorbeeld aan flessen ophalen voor statiegeld, 
armbandjes maken en verkopen, cup cakes bakken etc.  
Als uw school een sponsorloop of andere grote activiteit organiseert kunt u overwegen Kidz for 
Kidz als een van de goede doelen mee te nemen.  
 
Kidz voor Kidz vindt dat elk kind een kans moet krijgen om te genezen van kanker.  
Vooral de inzet van kinderen en het besef dat ze iets voor een ander kind kunnen betekenen, 
vinden wij belangrijk. Wij willen hen de kans geven iets voor een ander te doen en daarbij een 
stukje bewustwording creëren. Veel kinderen krijgen op de één of andere manier te maken 
met kanker in de familie-, vrienden en/of kennissenkring van ouders. Er is veel onduidelijkheid 
bij kinderen. Bewustwording, iets voor een ander (ziek) kind kunnen doen en 
tegelijkertijd genieten! 
 
 
 

 


