
 

27ste Nationale Sponsordag 
  

Met de financiële steun van: 
De ADVENTJEUGD is een officieel erkende christelijke organisatie 
met afdelingen in het hele land die zich ook dit jaar inzet voor de 
minderbedeelde medemens.  

De 27e editie van de sponsordag zoekt fondsen in te zamelen voor 
een project in het voorzien van drinkwater in het dorp Tapol op de 
Filipijnen. Via de NGO ADRA Belgium wil de ADVENTJEUGD dit 
ontwikkelingsproject ondersteunen. Zie ook de info op de achterzijde 
van deze sponsorkaart. 

Wij doen dit binnen het kader van een sportieve actie. Voor elke 3 
euro die u ons schenkt zullen wij op ZONDAG 24 SEPTEMBER 
100 meter lopen in het mooie Nachtegalenpark te Antwerpen (kant en 
ingang Beukenlaan). 

Mogen wij u bovendien uitnodigen om de lopers te komen 
aanmoedigen. Er zijn ook allerlei standjes met lekkernijen en drank. 

Wij hopen met uw sponsorbijdrage uiteindelijk € 10.000,- in te 
zamelen. 
Bedankt voor uw steun! 

Voor nadere informatie over de projectwerking:  

ADRA BELGIUM: Elie Melis: 016 / 69.68.44 

SPONSORLOOP ADVENTJEUGD: 

Dirk Cools – 03 / 237.98.37 

Timothy Geeroms – 0479/33.62.97 

 

 STOPPEN MET 
ROKEN IN  
5 DAGEN 

 
Op een volledig  

natuurlijke manier 
 

Liga LEVEN & GEZONDHEID 
www.vijfdagenplan.be 

 

Wetenschappelijk onderbouwde 
voedingssupplementen 

van uitzonderlijke kwaliteit 
 

Tel.:  056 43 98 52 
info@mannavital.be 
www.mannavital.be 

GRATIS 
SCHRIFTELIJKE 

GEZONDHEISCURSUS 
 

“Gezondheid is 
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Film	&	Foto	Reportages	
' 0474/86 46 76 
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SPONSORKAART 
 

DRINKWATER	VOOR	HET	DORP	TAPOL	
OP	DE	FILIPIJNEN	

	
Het	ADRA	project	waarvoor	dit	 jaar	 gelopen	 zal	worden	 is	drinkwater	 voor	
het	dorp	TAPOL	op	de	Filipijnen.	Nadat	de	typhoon	Hayan	in	november	2013	
over	 de	 Filipijnen	 raasde,	werd	 er	 heel	wat	 schade	 aangericht	 op	 heel	wat	
eilanden,	maar	in	het	bijzonder	op	het	eiland	Leyte.	Onmiddellijk	na	de	ramp	
is	ADRA	actief	geweest	op	dit	eiland	met	de	noodhulp	en	de	wederopbouw.		
	
In	Tapol	echter,	een	afgelegen	gemeenschap	van	het	eiland	en	alleen	maar	
per	motor	bereikbaar,	blijft	de	toegang	tot	water	een	hoofdprobleem.		
	
De	enige	waterbron	met	zuiver	water	 ligt	buiten	het	dorp,	200	meter	 lager	
gelegen	 dan	 de	 eerste	 huizen.	 De	 weg	 er	 naar	 toe	 is	 bijzonder	 gevaarlijk	
vooral	tijdens	het	regenseizoen.	Door	dit	moeilijke	terrein	kunnen	de	dragers	
(hoofdzakelijk	vrouwen	en	kinderen)	maar	één	bak	van	maximum	5	liter	per	
keer	vervoeren.	
	
ADRA	zal	dit	jaar	nog,	en	dit	in	nauwe	samenwerking	met	de	bewoners,	een	
infrastructuur	 plaatsen	 (pompen	 op	 zonne-energie,	 aansluitingen,	 kranen,	
was	 en	 –	 afwateringsterrein…)	 zodat	 het	 hele	 dorp	 regelmatig	 toegang	 kan	
hebben	tot	voldoende	drinkwater.	
	
Wilt	 u	 ons	 project	 verder	 steunen	 dan	 kan	 dat	 en	 vanaf	 40	 euro	
ontvangt	u	een	fiscaal	attest:	rek	nr:	BE73	0000	0005	4560	

Zie	ook	:		www.adra.be		en	www.adra.org 
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