ZWEMMEN
VOOR
ABC
20,9 DUIZEND

Een zwemcontainer voor
goedkopere en
toegankelijkere zwemlessen
voor basisschoolleerlingen
op Curaçao.

WAAROM?

MEER
DAN

KINDEREN

Het is op Curacao niet gebruikelijk om als kind je zwemdiploma's te halen.
Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat zij de basisvaardigheden
van zwemmen onder de knie hebben, zodat zij op een verantwoorde en veilige
manier het water in kunnen.
Dit project is van belang om de volgende redenen:

TEKORT AAN FINANCIELE MIDDELEN EN MOBILITEIT

11,4%

van de huishoudens verdient
minder dan de armoedegrens

met als gevolg
Geen geld voor sport en bijvoorbeeld zwemlessen.
Geen geld voor vervoer naar sportfaciliteiten.

DE GEZONDHEID VAN KINDEREN

25 - 30%

van de kinderen op Curaçao
heeft overgewicht

SLECHTS 1/4

van de bevolking doet aan
sport

Doordat het overdag te warm is, het 's avonds niet veilig
genoeg is en particuliere sportfaciliteiten te duur zijn.

ONDERWIJS IS GRATIS EN VERPLICHT

97%

van de kinderen volgt
basisschool onderwijs

Maar er is op Curaçao
Op school te weinig aandacht voor sport- en culturele
activiteiten.
Een te beperkt en vaak te duur aanbod aan naschoolse
sportactiviteiten.

Door op basisscholen zwemlessen aan te bieden, leren kinderen niet alleen
de benodigde zwemvaardigheden, maar kunnen zij ook op jonge leeftijd
kennis maken met een sport, die zij ondanks het warme klimaat kunnen
beoefenen. Dit heeft voor zowel hun veiligheid als hun gezondheid positieve
gevolgen.

HELP US TO CHANGE A KID'S WORLD
Word sponsor en help ons dit plan te realiseren!
Kijk op www.zwemmenvoorabc.nl en DONEER!
In opdracht van FDDK door: Youri Mom, Ron Bongers en Dorien van Boven
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Een zwemcontainer voor
goedkopere en
toegankelijkere zwemlessen
voor basisschoolleerlingen
op Curaçao.

ONS PLAN:

40 FT CONTAINER
OMBOUWEN TOT EEN ZWEMBAD
De 12,2 m lange
zwemcontainer zal
geplaatst worden in de
directe omgeving van een
basisschool, zodat er voor
de leerlingen goedkope en
toegankelijke zwemlessen
aangeboden kunnen
worden. Met als doel dat
alle kinderen op Curaçao de
zwemlessen kunnen krijgen
waar ze recht op hebben.

VOORDELEN
Duurzaam:
Mobiel:
Compact:

Door het gebruik van een kwalitatief goede
tweedehands container.
De container wordt niet ingegraven en kan
verplaatst worden.
Alle componenten bevinden zich in het
omhulsel van de container.

Energiezuinig: Het water kan opgewarmd worden door de
zon en energie kan via zonnepannelen
worden opgewekt.

SPONSORDOEL

€8000,-

Elke donatie brengt ons een stap dichterbij het realiseren van dit waardevolle plan en wordt
daarom zeer op prijs gesteld. Wij bieden u daarnaast de volgende opties:
€250,- OF MEER
Bedrijfsnaam + logo op onze website en in onze promotie

Bedrijfsnaam + logo op onze website, in onze promotie
en uw logo zal zichtbaar worden op de container

VANAF €2000,Hoofdsponsor: Bedrijfsnaam + logo groots op onze website, in onze
promotie, uw logo zal groots zichtbaar worden op de container en de
zwemcontainer zal de naam van uw bedrijf dragen.

Scan de QR-code
met uw mobiel

OF DONEER DIRECT

€750,- OF MEER

VOLG ONS PROJECT OP
Zwemmen voor abc Curaçao

@zwemmen_voor_abc

OF NEEM CONTACT OP
zwemmenvoorabc@gmail.com
06 - 40 22 15 38
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