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Zorgboerderij kinderen op stap is 
een boerderij voor kinderen met een 
psychische beperking.  Er woont 
een groepje kinderen, vooral in de 
weekenden. Er wordt samen gespeeld, 
gegeten en samengeleefd. Op deze 
momenten hoeven de kinderen zich 
even niet druk te maken om hun 
psychische stoornis en de problemen 
die daarbij komen kijken.

Vooral het samenwerken staat centraal; 
koken en bakken, spelletjes doen en 
creatieve knutselwerkjes maken.

De haastrechtloop is een 

prestatieloop door het 

mooie Haastrecht.  

In 2020 zal deze loop voor de 8e keer 
plaatsvinden, dit keer op een vrijdag, 19 
juni. De lopers kunnen kiezen voor een 
parcours van 5 of 10 kilometer langs de 
mooiste plekjes van Haastrecht: start en 
fi nish bij het Concordiaplein in Haastrecht, 
dwars door de polders, langs de molen en 
Bisdom van Vliet. 
Om ook de jongste lopers mee te laten 
genieten van dit evenement wordt er dit 
jaar ook weer voor hen een parcours 
uitgezet. De Haastrechtloop is voor jong 
en oud! 

Meer info: haastrechtloop.nl

Waarom sponsoren? 

•  Goed bezocht evenement, circa 
    500 deelnemers
• Veel toeschouwers op het terrein en      
 langs het parcours
• Mooi karakteristiek parcours
• Volop aandacht in de media
• Positieve, sportieve aandacht 
    voor uw bedrijf

Kortom: Door uw 
sponsorbijdrage
maakt u dit unieke 
Haastrechtse 
evenement mogelijk!

‘‘zorgboerderij 
kinderen op 
stap in 
Haastrecht’’
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Ook de dierenverzorging vinden de 
kinderen prachtig om te doen; het 
borstelen van de paarden, schoonmaken 
van de konijnenhokken en als 
hoogtepunt het lammetjesseizoen. 
Door middel van samenspel worden 
er snel vriendschappen gesloten 
en leren de kinderen op natuurlijke 
wijze sociale vaardigheden aan. Het 
doen van gezamenlijke spelletjes is 
daarom belangrijk. De donatie van 
de Haastrechtloop wil zorgboerderij 
Kinderen op stap gebruiken om een 

gespecialiseerd bedrijf één of meerdere 
vloertekeningen op de Steltonplaten te 
laten maken, zodat zij hier ook spelletjes 
mee kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan 
Twister, een zebrapad voor de skelters of  
‘eilandjes’ op de vloer om zelf spelletjes 
op te verzinnen.

Voor informatie over deze 
zorgboerderij zie:

www.kinderenopstap.nl

Ivo Versteeg is een jonge vader van 
vier dochters uit Haastrecht. Ivo gaat 
op 22 augustus 2020 mee doen aan 
de Kika Extreme Ironman 70.3 in Vichy 
(Frankrijk). Dit is een halve triatlon 
voor het goede doel Kika. Een halve 
triatlon bestaat uit 1,9 km zwemmen, 
90 km fi etsen en als afsluiter 21,1 km 
hardlopen. 

De motivatie van Ivo om hier aan mee 
te doen is dat ruim 2 jaar lang zijn leven 
beheerst werd door hypochondrie (ziekte 
angst/angst voor ziekte). Niet alleen 
was hij zelf bang om ziek te worden, 
maar met name dat zijn dochters ziek 

zouden worden, met als grootste angst 
kanker. Om de genezingskansen van 
kinderen met kanker te vergroten wil Ivo 
zijn grootste angst in de ogen kijken en 
zijn steentje bijdragen. En niet alleen 
kinderen, maar ook hele gezinnen te 
helpen deze verschrikkelijke ziekte te 
verslaan. Stichting Haastrechtloop wil 
graag een donatie van de opbrengst van 
de Haastrechtloop aan Ivo doen, om hem 
te helpen dit mooie doel te halen. Voor 
informatie over Ivo en zijn doel; 

https://www.kikaextreme.nl/ivo-
versteeg-ironman-703-vichy-2020
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zouden worden, met als grootste angst 

MEER INFO? BEKIJK DE ACHTERKANT!
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Sponsorpakket Brons €50,-
VERMELDING OP:
• De homepage met doorlink 
      mogelijkheid naar uw website
• Op het terrein tijdens de Haastrechtloop

Sponsorpakket Zilver €100,-
VERMELDING OP:
• De homepage met doorlink 
      mogelijkheid naar uw website
• Op het terrein tijdens de Haastrechtloop
• De fl yer

Sponsorpakket Goud €250,-
VERMELDING OP:
• De homepage met doorlink 
 mogelijkheid naar uw website
• Op het terrein tijdens de Haastrechtloop
• De fl yer & de poster
• Het digitaal deelnameformulier 
• Op 1 van de aankondigings banners
 in Haastrecht  

Sponsorpakket Platinum  
€500,-
VERMELDING OP:
• De homepage met doorlink 
• mogelijkheid naar uw website
• Op het terrein tijdens de Haastrechtloop
• De fl yer & de poster
• Het digitaal deelnameformulier
• Uw bedrijfsnaam of logo op          de 

herinnering
• U mag het startschot voor de 5km of  

10km geven!
• Op 1 van de aankondigings banners        

in Haastrecht

Sponsorpakket kids
€ 300,00
VERMELDING OP:
• De homepage met doorlink
      mogelijkheid naar uw website
• Op het terrein tijdens de Haastrechtloop 
• De fl yer
•  De poster 
• Het digitaal deelnameformulier
• De Medaille
• U mag het startschot geven
• U mag de naam van de kidsloop 
     bedenken
• Op 1 van de aankondigings banners
 in Haastrecht

GRAAG ONTVANGEN WE UW LOGO IN EEN 
EPS /PDF BESTAND

www.haastrechtloop.nl

haastrechtloop@hotmail.com
Erwin van der Ham, tel. 06-51 44 13 00

S p o n s o r m o g e l i j k h e d e n
VERKOCHT


