
Dit jaar zal het de 28ste keer zijn dat de ADRA sponsorloop in het 

Nachtegalenpark in Antwerpen zal plaatsvinden. Het is een gezamen-

lijk initiatief van de NGO ADRA en de Advent Jeugd van Antwerpen 

en heel wat andere AJ jongeren. 
 

Het ADRA project waarvoor dit jaar gelopen zal worden is 

“HERNIEUWBARE ENERGIE VOOR STUDENTEN IN  

BURUNDI”.  

 

Sinds het bouwen van sanitaire voorzieningen in 2015 en een water-

reservoir in 2016 gingen in 2017 twee nieuwe fases van start om het 

leven te verbeteren in het Delhove Lyceum in Buganda-Burundi. 

Deze 2 fases zijn het bouwen van een biogassysteem en de renova-

tie van de keuken van de school. 
 

In samenwerking met de organisatie “Ingenieurs Zonder gren-

zen” en ADRA Burundi 

werd een haalbaarheidsstu-

die uitgevoerd. Die maakt 

het mogelijk om een biogas-

systeem te installeren 

dat het organisch materiaal 

uit de toiletten omzet in 

bruikbaar gas voor de keu-

ken in het gebouw. De uit-

voering hiervan wordt uitgevoerd in 2018.  
 

De verbetering van de school betekent niet alleen dat de leeromstan-

digheden verbeteren, maar ook dat het samenleven in een multi-

etnische omgeving (op de grens van Congo en Rwanda) gestimu-

leerd wordt. 

FREE PODIUM 

 LOPEN 
 
 
Wij willen graag een warme oproep doen aan jou om op zondag 30 
september tussen 11u30 en 17u een aantal gesponsorde kilometers 
te komen lopen (of indien lopen te moeilijk is, te stappen) voor het 
goede doel. Deze kilometers kunnen op 2 manieren gesponsord wor-
den: 
 
 Door het invullen van een sponsorlijst per gelopen kilometer 

 Door de verkoop van sponsorkaarten (3€ per 100m - apart te be-
stellen) 
 
Met de sponsorlijst kan onmiddellijk gestart worden door hem via 
mail op te vragen. Zo kan er al gestart worden met het verzamelen 
van sponsors. Om te werken met de sponsorkaarten kan u het ge-
wenste aantal bestellen bij Elie Melis via het e-mail adres: 
ADRA.Sponsorloop@gmail.com 
 
Zij die komen lopen dienen zich vooraf in te schrijven en dit ten laat-
ste op 23 september door het opgeven van het aantal k ilo-
meters dat ze wensen te lopen. Inschrijven kan via het adres 
ADRA.Sponsorloop@gmail.com 
 
Tijdens de sponsorloop is er ook een standje met blikwerpen en een 
springkasteel. Verder zijn er lekkernijen te verkrijgen zoals hotdogs 
en pannenkoeken samen te nuttigen met een kop koffie, granenkof-
fie of thee. Er worden ook wenskaarten en bloemstukjes verkocht. 
 
 
 
 
Voor deze 28ste editie is er ook een FREE PODIUM in het park waarbij 
muzikanten en zangers het beste van zichzelf kunnen geven om het 
geheel wat op te luisteren. Vrijwilligers voor dit FREE PODIUM kun-
nen zich ook opgeven en dit ten laatste op 15 september via mail 
ADRA.Sponsorloop@gmail.com 

 
In de hoop jullie talrijk te kunnen begroeten op de sponsorloop, har-
telijke groeten, 
 
De sponsorloop werkgroep. 
ADRA.Sponsorloop@gmail.com 
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28ste   SPONSORLOOP  

ZONDAG  
30 SEPTEMBER 2018 

 
Nachtegalenpark 

(Beukenlaan)  
Antwerpen 

 

VOOR MEER INFORMATIE: 
 
 

ELIE MELIS 
 
 

 016 / 69.68.44  
  

0474/86 46 76 
 

adra.sponsorloop@gmail.com  
info@adra.be 

 
 


