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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 
 

In een ‘anders dan anders’ jaar, presenteren wij het jaarverslag voor het jaar 2020 van Stichting 

Run4Schools. Wij kijken graag samen met jullie terug op een jubileumjaar dat door Covid-19 een heel 

ander jubileumjaar werd dan hoe we het ons vooraf hadden voorgesteld. Dit jaarverslag geeft inzicht 

in de activiteiten die we ondanks Covid toch hebben kunnen realiseren. Ook geeft het inzicht in onze 

inkomsten en uitgaven. 

Traditiegetrouw werd op 24 december 2019 het nieuwe jaar in geluid. Samen met Double Dividend: 

Financial And Social Return,  runners uit ons Two Oceans team 2020 en een aantal trouwe 

Run4Schools vrienden openden we de laatste beursdag. Voor ons jaarlijks een mooi exposure 

moment op RTL Z en Telegraaf.nl, toen nog niet wetende wat ons allemaal te wachten stond. Voor 

onze runners, het bestuur, onze organisatie in Zuid-Afrika en reisorganisatie Run2Forty2 was het niet 

doorgaan van de Two Oceans marathon - onze belangrijkste fundraiser - een enorme teleurstelling.  

2020 was het jaar van teleurstelling op teleurstelling. De verschillende lockdowns hebben niet alleen 

een flinke impact gehad op al onze plannen en activiteiten, maar heeft ook onze programma’s op de 

vier scholen flink onder druk gezet. Net als in Nederland zijn de scholen wekenlang dicht geweest. Dit 

had ook direct een behoorlijke impact op de thuissituatie van onze kinderen. Met onze activiteiten 

willen we de kinderen juist die veiligheid bieden die er thuis vaak niet is. Toch kende Covid ook een 

tijdelijke positieve kant. Covid dwong de drugsbendes Mitchells Plain en andere townships tot een 

staakt het vuren en van ons tot initiatieven die voorbij het schoolplein gingen.  

We zijn trots dat we het gehele jaar onze coaches hebben kunnen doorbetalen. De bestuursleden 

verantwoordelijk voor het team in Zuid Afrika zijn goed in contact gebleven met onze coaches, maar 

hebben het twee jaarlijkse bezoek aan de scholen ontzettend gemist. Sowieso is het aansturen op 

afstand altijd al een uitdaging, maar nu des te meer. Trots zijn we ook op hoe we in een hele korte 

tijd met steun van onze trouwe achterban een enorm bedrag hebben opgehaald voor het Food 

Support Initiative, in samenwerking met Yebo Fresh en het Nederlands Consultaat. Meer daarover 

lees je terug bij onze activiteiten. 

Onze missie telt meer dan ooit! 

Inspiring Young Lives to Build a Better Future 

De wereld verandert, waarbij we zuinig moeten zijn op onze kinderen en opgebouwde relaties in 

Kaapstad en Nederland. Hopelijk staat het jaar 2021 in het teken van het normaliseren van onze 

activiteiten en kunnen we onze geannuleerde 15 jaar jubileumviering ‘inhalen’.   

Meer dan ooit zijn we onze vaste kern runners, donateurs,  

partners en vrienden zeer dankbaar. Jullie steun was in  

dit ‘buitengewone’ jaar nog harder nodig dan normaal. 

 

Baie dankie. 

Namens het bestuur,  

Anneke Dijkstra 

secretaris Run4Schools 
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RUN4SCHOOLS – ANNO 2020 
 

Run4Schools maakt zich dagelijks (voor de lockdown) sterk voor bijna 5.000 kinderen op drie lagere 

scholen en één middelbare school in Mitchells Plain bij Kaapstad; een coloured township met meer 

dan 1,5 miljoen inwoners en 70% werkloosheid. Mitchells Plain staat bekend als the crime capital van 

Zuid-Afrika en is niet de meest makkelijke omgeving om een stichting te runnen en al helemaal niet 

om als kind op te groeien. 

Op deze scholen bieden we via het reguliere curriculum basis lichamelijke oefening, muziek en dans 

en deels ook computerles. Op de basisscholen verzorgen we de naschoolse opvang en op de 

middelbare school stimuleren we na school de oudere kinderen om te blijven sporten. Tevens dagen 

we teams uit om deel te nemen aan reeds geïnitieerde competities. 

In het naschoolse programma wordt gesport, gedanst en maken we muziek. Onder schooltijd krijgt 

ieder kind tenminste één uur sport en muziekles per week. 

 

Qua coaches hadden de scholen in 2020 de volgende bezetting: 

Alpine Primary School 
2 sportcoaches 
1 muziek/dans coach 
1 IT facilitator 
1 onderhoudsmedewerker voor oa onze velden 
(deze medewerker wordt ingezet op alle scholen) 

 

Northwood Primary School 
2 sportcoaches 
1 muziek/dans coach 
1 IT facilitator 
 

Tafelsig Primary School 
2 sportcoaches 
1 muziek/dans coach 

Westridge High School 
2 sportcoaches 
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ONS DOEL?  

 

Inspiring young lives 

 

Zolang een groot deel van de kinderen in Mitchells Plain opgroeit in een onveilige omgeving met 

weinig tot geen perspectief, biedt Run4Schools basisschool kinderen in het township het liefst zo 

goed, zo breed en zo veel mogelijk in- en naschoolse activiteiten aan door bewezen effectieve sport-, 

dans-, muziek- en overige programma’s te organiseren en te financieren. 

Geweld, criminaliteit, drugs en jeugdprostitutie zijn de dagelijkse bedreigingen en verleidingen waar 

de jongste jeugd al mee te maken heeft. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich 

ondanks alles wél kind kunnen voelen. Door ze op een speelse manier uit te dagen, leren we ze iets 

te doen met het rijkste bezit dat ze hebben: ZICHZELF. 

We willen onze kinderen letterlijk in beweging brengen. Of het nu op het gebied van sport, muziek, 

dans, huiswerk of leren programmeren is.  Daar bieden wij de faciliteiten voor aan, inclusief de 

daarbij horende coaches, zowel via een ‘-inschool- als -afterschool- programma’. Wij proberen de 

kinderen hiermee zo lang mogelijk weg te houden van de onveilige situatie buiten het schoolplein en 

hen spelenderwijs waarden bij te brengen waardoor ze beter weerstand kunnen bieden aan alle 

negatieve krachten. Inspiring Young Lives to Build a Better Future, is hierbij onze missie.  

Voor deze kinderen is Run4Schools a place of safety and joy.  
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WAAROM TOWNSHIP MITCHELLS PLAIN? 
 

Ook vandaag de dag is township Mitchells Plain nog steeds een vergeten en verwaarloosd gebied 

waar criminaliteit en drugs het straatklimaat domineren. Een troosteloze wijk waar grote gezinnen 

vaak één huis delen. Officieel wonen er in Mitchells Plain bijna een miljoen gekleurde Zuid-Afrikanen, 

het feitelijke inwonerstal ligt op 1.5 miljoen. En het township blijft groeien.  
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WAT ZIJN DE PROBLEMEN? 
 

Het grootste deel van de kinderen stroomt niet door van lagere naar de middelbare school. 

Straatbendes rekruteren jongeren van de school en bedreigen en beroven de burgers. Het grootste 

en meest beangstigende probleem is het hoge drugsgebruik, met name de ‘tikververslaving’ (crystal 

meth).   

De overheid heeft hierop weinig grip. Beroving, verkrachting en moord zijn helaas alledaagse 

gebeurtenissen in het township. In 2020 ‘runnen’ we ons programma op vier scholen in Mitchells 

Plain en hier laten we kinderen kind zijn, ook na schooltijd. Maar we willen natuurlijk dat veel meer 

kinderen van naschoolse sportopvang kunnen profiteren. Hier is geld voor nodig. 

Dit benadrukt maar weer eens hoe belangrijk het is dat wij onze kinderen sport, spel, plezier en 

uitdaging bieden in een veilige omgeving op en rond het schoolplein. 

 

Kleurrijk met het uiterlijk van een gevangenis. Dat is het schoolleven in  

#MitchellsPlain en een realiteit waar # Run4Schools mee te maken heeft. 

Meer informatie over onze ambities kun je nalezen in ons beleidsplan, deze vind je op de website 

onder CONTACT. 
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ONZE ORGANISATIE 
BESTUUR EN BESTUURSMODEL 
 

Wij zijn een onbezoldigd bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris 

en drie bestuursleden. Het bestuur wordt daarnaast op evenement- en projectbasis bijgestaan door 

vrijwilligers. 

De samenstelling van ons bestuur was in 2020 als volgt: 

Leslie Pangemanan  founder en bestuurslid   sinds 2004 

Arjan Zwaan   afgetreden bestuurslid  

                                                         voorzitter t/m juli 2020   maart 2014 

Jan Knaap   vanaf augustus 2020 voorzitter  maart 2014 

Thijs van Weezenbeek  penningmeester   oktober 2017 

Nienke Nauta   bestuurslid    mei 2017 

Anneke Dijkstra   secretaris    januari 2016 

In 2020 hebben Michael Bakker, Robbert Pangemanan in Nederland en Frederik Gerner en Daphne 

Nederstigt in Kaapstad ons wederom als vrijwilliger op projectbasis veelvuldig ondersteund.  

Wij zijn deze hen daar heel dankbaar voor. 

Aan het begin van 2020 stonden zes  

bestuursvergaderingen geagendeerd.  

We zijn uiteindelijk twee keer fysiek bijeen  

geweest. Eén keer in februari en één  

keer in augustus. Gezien de lockdown is  

het beeldbellen ons eigen geworden en  

hebben we ten tijde van de lockdown eens  

per drie tot vier weken contact gehouden.  

Dit zijn korte meetings geweest om  

goed op de hoogte te blijven van  

wat er waar speelde. 
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ZUID-AFRIKA 
 

In Zuid-Afrika worden onze projecten op de scholen begeleid door acht sportcoaches, drie 

muziek/dans coaches en twee IT facilitators, onder bezielende leiding van onze betrokken manager 

Frank Steyn. Daarnaast worden we in Zuid-Afrika ook ondersteund door een team zeer betrokken 

vrijwilligers. Meer informatie over ons team in Zuid-Afrika vind je op onze website. 

Ons Zuid-Afrikaans bestuur bestaat al jaren uit Terence Woolf, Miriam Mannak en Leslie 

Pangemanan.  

Ons bestuur in Zuid-Afrika biedt als NGO SA - in overleg met het Western Cape Department of 

Education, het ministerie van Onderwijs voor de Westkaap - onze scholen onder voorwaarden een 

budget aan. Elk schooljaar wordt hiervoor een Cooperation Agreement opgesteld. Hiermee 

organiseren de scholen de ondersteuning en vanuit dit budget worden de coaches betaald.  

De wijze waarop een school deze ondersteuning invult bepaalt de school zelf. Onder voorwaarde 

althans dat de school coaches in dienst neemt om de programma’s te verzorgen, haar faciliteiten 

aanbiedt en haar medewerking verleent aan het uitvoeren van het naschoolse programma. 

Daarnaast dient de school zowel hierover als over het in-school programma gedurende het 

schooljaar periodiek verantwoording af te leggen aan Run4Schools over de behaalde resultaten en 

effectiviteit ervan.  

De General Manager is eindverantwoordelijk voor het Run4Schools after schools programma, dat in 

samenwerking met de coaches, de scholen en R4S NGO SA jaarlijks wordt opgesteld. Vanuit 

Nederland hebben bestuursleden Jan en Leslie bijna dagelijks contact met onze manager. Daarnaast 

bezoeken zij normaal gesproken twee keer per jaar – in april en september – het project. Door de 

ingrijpende gevolgen van Covid-19 hebben deze bezoeken geen doorgang kunnen hebben in 2020.   

 

ANBI 
 

Stichting Run4Schools is een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.  

Conform de transparantie voorwaarden van ANBI volgt hieronder een overzicht van onze gegevens: 

 

Officiële naam:    Stichting Run4Schools 

Fiscaal nummer:   8143.91.333 

KvK:     34219421 

Rekeningnummer:   NL03 INGB 0668 5877 92 

Vestigings- en postadres: locatie Amsterdam Buitenveldert Sportclub 

Noordhollandstraat 59A 

1081 AS Amsterdam 

Stichting Run4Schools heeft een CBF erkenning. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
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COMMUNICATIE BELANGHEBBENDEN 

De communicatie met belanghebbenden vindt op diverse manieren plaats. We onderscheiden de 

volgende belanghebbenden: 

• Deelnemers aan onze hardloopevents  

• Particuliere donateurs 

• Bedrijven en instellingen 

 

HARDLOPERS 

Al sinds 2004, gaat onze oprichter Leslie Pangemanan met een grote groep hardlopers jaarlijks naar 

Kaapstad, om daar samen deel te nemen aan de Two Oceans Marathon. Run4Schools traint en 

begeleidt jaarlijks groepen runners die deelnemen aan deze iconische en ’s werelds mooiste 

marathon van liefst 56 kilometer. Meer dan 400 runners en hun supporters zijn inmiddels met ons 

mee geweest naar Kaapstad en hebben ons project bezocht in Mitchells Plain. Om met eigen ogen te 

zien welk verschil Run4Schools maakt voor de kids in het township. Door middel van hun 

inspanningen  hebben deze runners aanzienlijke fondsen geworven voor Run4Schools.  

Met deze groep lopers hebben we voorafgaand aan de reis uitvoerig contact, lopers worden 

voorgelicht over ons project, wat de fondsenwerving ten goede komt. Uiteraard doen we er bij 

thuiskomst alles aan om deze groep mensen blijvend aan ons te binden. Ze ontvangen de 

nieuwsbrief, worden uitgenodigd voor een aantal van onze events en het overgrote deel volgt ons 

natuurlijk op social media. 

Daarnaast lopen we jaarlijks met een grote groep lopers de Dam tot Damloop en zijn we het vaste 

goede doel van de Letterenloop in Haarlem. Ten overvloede, al deze hardloopevents hebben in 2020 

vanwege Covid geen doorgang gevonden. 

 

PARTICULIERE DONATEURS 

Wij hebben een vaste kern van familie en vrienden aan donateurs. Onze donateurs volgen ons bijna 

allemaal op social media. Op Facebook en Instagram posten we meerdere keren per week foto’s van 

onze activiteiten in Kaapstad, informeren we over naderende events en laten we de beleving voelen 

van onze hardloopevents en activiteiten in Zuid-Afrika. Incidenteel versturen we een nieuwsbrief. 

 

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN 

Run4Schools kent intensieve samenwerkingen met diverse bedrijven en organisaties, in zowel 

Nederland als Zuid-Afrika, welke ons financieel of in natura sponsoren. Met deze partners wordt 

intensief persoonlijk contact onderhouden. Ze worden vermeld op onze website 

https://www.run4schools.nl/onze-vrienden/. 

Daarnaast werken wij actief samen met de Nederlandse Consulaat in Zuid-Afrika. 

 

https://www.run4schools.nl/onze-vrienden/


 

11 
 

ACTIVITEITEN 2020 
In 2020 hebben de volgende activiteiten in Nederland en Zuid-Afrika plaats gevonden: 

1 JANUARI  HAPPY NEW YEAR 

Op 1 januari posten we onderstaande foto op onze socials: 

 

Happy new year! Let’s make 2020 extra special ✨ 

15 years Run4Schools 🧡 

In het vervolg van dit beeldverslag zul je lezen dat ons jubileumjaar een hele andere wending krijgt. 

16 JANUARI  DONATIE HELLAS WEGATLETIEK 

 

Op deze dag ontvingen we een hele mooie sportieve donatie, dankzij de PR’s van het Hellas Distance 

Running Team uit Utrecht. Met dank aan trainer Fred van Mook, die als supporter met Run2Forty2 

mee zou reizen in april. 

Bij Hellas wegatletiek in Utrecht hanteren ze bij de groep van trainer Fred van Mook sinds enkele 
jaren een zogenaamde PR pot, feitelijk een bidon. Iedere atleet die een PR loopt of een podiumplaats 
behaalt bij een wedstrijd, doneert €1 in de bidon. Aan het einde van het jaar wordt de opbrengst 
verdubbeld door Fred, waarna er een goed doel wordt uitgezocht om de totale opbrengst aan te 
doneren. We zijn Fred enorm dankbaar dat hij Run4Schools uitgekozen heeft voor deze donatie! 
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19 JANUARI  DE JAARLIJKSE HEUVELTRAINING IN VIJLEN 

Sunday Runday, deze zondag 19 januari staan de heuvels van Vijlen op het menu. De jaarlijkse 

heuveltraining in Vijlen benutten we om alvast te wennen aan de hoogtemeters in Kaapstad. Toen 

we nog niet wisten wat ons te wachten stond.  

 

 

24 JANUARI  FORMALISERING SAMENWERKING RUN2FORTY2 

Vandaag bezegelen we de samenwerking voor onze jaarlijkse reis naar de Two Oceans Marathon met 
Run2Forty2; een top organisatie met passie voor hardlopen en een groot hart voor Run4Schools. Wij 
kijken uit naar een mooie samenwerking met Sam, Kazia en de rest van hun team! 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/run2forty2/?__cft__%5b0%5d=AZUYyDL64HebAST6qhsbADhffhrwYCevYBnF0TOb8HF-YLzDoaq9lBKELbZPnxo_JqjuyJRr68vlM67u2DeCbFIUC1JtCZTdAKX7rylTJfxqz-4aCEyfsMxiQUHpZeGaObLBX46-WXW3Q0iVxwUKnGVhl33-1vQMIeFsPqL0g7nDcg&__tn__=kK-R
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30 JANUARI  INTERVIEW OP SAPA TV (ZA) MET FRANK PACO STEYN 
 

Wat zijn we trots op ‘onze’ op schoolschoenen lopende manager Frank Steyn.  

Watch out for our interview with Frank Paco Steyn who raised funds through Stichting Run4Schools 

project to donate 1 000 school shoes to kids living on the Cape Flats. 

Klik op de afbeelding om het interview terug te luisteren: 

 

 
 

1 FEBRUARI  START INSCHRIJVING HUGO BOSS LETTERLOOP 
 
De inschrijving voor de HUGO BOSS Letterenloop op 7 juni is geopend! De Letterenloop steunt al 
jaren Run4Schools. Deze dag is vaak ook een reünie voor veel Run4Schools lopers. 
 

 
 

https://www.facebook.com/run4schools/?__cft__%5b0%5d=AZUz_18LipuIuI1ICpgoqdkBd51zT8pTL_pLn1jED-XW9N4sYGy4dkMM9x4fBPtaunANqWiru7Hgv_3VYj_ZMKLLCQzXWLjdHRJ9nkK-edF5tKmKDSztao-9MtpV-kYVlbiSwMDuvvaIzMBeqCpoBa6HnA7DFEBtEQ7k017mxE2IUg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/sapaplustv/posts/watch-out-for-our-interview-with-frank-paco-steyn-who-raised-funds-through-stich/1497926960366073/
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17 FEBRUARI KICK-OFF KNITTING PROGRAM 

 

Op deze maandag is in Kaapstad de kick-off van ons nieuwe knitting program! Dankzij de steun van 

onze donateurs en hulp vanuit de gemeenschap leren onze kids nu breien als onderdeel van onze 

naschoolse activiteiten 

 

 
 
 

11 MAART  OUR COACHES ARE THE BEST! 

Deze foto’s met de toelichting: ‘Coach Kaylin took her dance moves to Beacon Valley yesterday’, 
geven vrolijkheid in deze tijden. 
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12 MAART  LOCKDOWN NEDERLAND – VANWEGE COVID-19 

In maart 2020 maakt het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend om het coronavirus te 

bestrijden zoals de handen wassen, in de elleboog niezen, en geen handen meer schudden. 

Halverwege maart gaat Nederland in gedeeltelijke lockdown en sluiten horeca, scholen en 

kinderopvang.  

 

25 MAART  ZUID AFRIKA IN LOCKDOWN 

Later in maart volgt ook de lockdown in Zuid-Afrika, deze wordt op 25 maart aangekondigd voor de 

dag erna, in eerste instantie voor 21 dagen. Op deze dag werd er daarom nog hard geklust op Alpine 

en Northwood om de puntjes op de i te zetten in het Learningcenter, in het clubhuis voor onze 

coaches en aan het nieuwe asfalt rondom het speelveld (asfalt is lastiger te stelen dan tegels...) 

Het resultaat mag er zijn. 
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8 APRIL  LETTERENLOOP ALFABET CHALLENGE 

 

De organisatie van de Letterenloop communiceert via het Haarlems Dagblad onderstaande: 

In verband met de lockdown dit jaar geen LetterenLoop, maar de HUGO BOSS LetterenHoop Alfabet 

Challenge!  

De Letterenloop van 7 juni is geannuleerd. De Letterenloop gaat dit jaar als LetterenHoop Alfabet 

Challenge van start. De enorme impact van het coronavirus raakt iedereen en ook de Letterenloop. 

De gezondheid van de deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staan bij de 

organisatie van de Letterenloop op de eerste plaats. Vandaar dat de HUGO BOSS Letterenloop als 

hardloopwedstrijd niet door kan gaan en dit alternatief biedt. 

De HUGO BOSS Alfabet Challenge bestaat uit 26 thuisoefeningen met instructies om fit en gezond te 

blijven. Bekende Letterenloop ambassadeurs zullen ieder op eigen en unieke wijze de instructies 

verzorgen. Zo helpen we jou aan een zo goed mogelijke voorbereiding voor alle andere 

hardloopevenementen die dit jaar nog wel gaan plaatsvinden. In de spirit van de Letterenloop zullen 

alle oefeningen voor iedereen zijn. Jong en oud. Voor de snelle hazen, maar ook voor de ontspannen 

lopers.  

Run4Schools heeft jouw hulp juist nu nodig! 

Ook zonder run blijft de Letterenloop onlosmakelijk verbonden aan Run4Schools. Voor de kinderen in 

de townships van Kaapstad maakt de coronacrisis de problemen in veel gevallen nog groter. Zij 

hebben vaak geen veilig thuis met ouders die helpen met huiswerk, laat staan lesmateriaal. Hulp is 

nu nog meer dan voorheen gewenst. Inschrijven voor de alternatieve letterenloop gaat op dezelfde 

manier als je van ons gewend bent. Jouw inschrijfgeld is slechts 5 euro (u mag ook meer geven) en 

gaat als donatie volledig naar Run4Schools. Blijf gezond en fit en schijf in voor de LetterenHoop 

Alfabet Challenge!  

#AlfabetChallenge #KeepLetterenHoop #StayLetterenloop 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/alfabetchallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyts-Wc2eoNumwcM8X0YJzDMebIbD1k4kUL2yVaKUwyJc4YsA87qNdhjEjpMwgEGmkxCNbiMnL3FS9L8nf80JTD85mq6ifWt7HPZpjU5QECBixCXPz4367knAH_0ak-RvEn4cI-Wr6PZmDsHEn-A1S&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/keepletterenhoop?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyts-Wc2eoNumwcM8X0YJzDMebIbD1k4kUL2yVaKUwyJc4YsA87qNdhjEjpMwgEGmkxCNbiMnL3FS9L8nf80JTD85mq6ifWt7HPZpjU5QECBixCXPz4367knAH_0ak-RvEn4cI-Wr6PZmDsHEn-A1S&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayletterenloop?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUyts-Wc2eoNumwcM8X0YJzDMebIbD1k4kUL2yVaKUwyJc4YsA87qNdhjEjpMwgEGmkxCNbiMnL3FS9L8nf80JTD85mq6ifWt7HPZpjU5QECBixCXPz4367knAH_0ak-RvEn4cI-Wr6PZmDsHEn-A1S&__tn__=*NK-R
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11 APRIL PAASZATERDAG EN NORMAAL GESPROKEN ‘RACE DAY’ 

VOOR ALLE TWO OCEANS MARATHON DEELNEMERS 

“Goodmorning, Saterday 11the of April 2020”. Zo start Leslie die videoboodschap die hij deze 

paaszaterdag deelt op social media. Een dag met een heel dubbel gevoel, een dag die voor velen een 

hele bijzondere dag is. Met team Run4Schools en team Run2Forty2 zouden we aan de start staan van 

worlds most beautiful marathon. Leslie zijn 16e race. Bijzonder om te vermelden, dat bestuurslid 

Thijs, deze dag in zijn eigen omgeving een alternatieve Two Oceans liep. 

Stay safe, stay healthy.  

18 APRIL OPROEP FOOD SUPPORT INITIATIVE ǀ  

LOCKDOWN ǀ COVID-19 

Leslie deelt deze dag op verschillende kanalen deze videoboodschap met de volgende toelichting: 

Beste Run4Schools supporters. Hoop ten eerste dat jullie gezond zijn. Het filmpje vereist nog een korte 

uitleg.  

In Zuid Afrika is al sinds drie weken een volledige lockdown. Dit betekent voor de kinderen van 

Mitchells Plain geen school, dus geen veilige plek en voor veel ouders geen werk.  

Er is een groot tekort aan voedsel in de gemeenschap en Run4Schools wil graag een bijdrage leveren 

in de voorziening hiervan. In Kaapstad hebben wij in Yebo Fresh een betrouwbare partner gevonden 

die voedselpakketten kunnen leveren waar één familie twee weken van kan koken. Deze pakketten 

zullen vanuit één van onze scholen, Alpine Primary School, worden uitgegeven.  

Voor €10,- kunnen wij één persoon een maand lang van voeding voorzien.  

Jullie support zou daarom geweldig zijn.  

 

Lieve groet, Leslie 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EYlGMJAJsBk
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23 APRIL UPDATE FOOD SUPPORT INITIATIVE ǀ  

LOCKDOWN ǀ COVID-19 

“De harde realiteit heeft ons ingehaald”. Op 23 april zouden de eerste 50 foodparcels worden 
uitgedeeld. Vanwege de massale toeloop van 800 omwonenden kon de veiligheid niet gewaarborgd 
worden door politie & de school. Team Run4Schools / Yebo Fresh gaat nadenken over een andere 
manier van uitgifte en een nieuwe startdatum. 

 

28 april  TIKKIE-FUNDRAISER: EERSTE 100 RUN4SCHOOLS-

VOEDSELPAKKETTEN OVERHANDIGD!  

 

Vandaag hebben we de eerste food parcels kunnen uitdelen met de hulp van onze coaches in 

Mitchells Plain en het team van Yebo Fresh.  

 

Freelance journaliste, bestuurslid Zuid Afrika en vriendin van Run4Schools Miriam Mannak schreef 
een artikel over onze actie: 
 
Tikkie-fundraiser: eerste 100 Run4Schools-voedselpakketten overhandigd!  

Na een paar moeilijke weken eindelijk wat goed nieuws: Vandaag (28 april) hebben de eerste 100 

Run4Schools-gezinnen een voedselpakket van onze Tikkie-fundraiser in ontvangst genomen! Hiermee 

hebben ongeveer 600 mensen de komende twee weken genoeg te eten. Deze week en de weken erna 

komen er elke dag minimaal 100 ontvangende partijen bij! 

MIRIAM MANNAK 

Dat de Zuid-Afrikaanse lockdown nodig is om duizenden corona-doden te voorkomen, is zeker. De 

situatie heeft echter ook een keerzijde. Zo kunnen de kinderen van de vier Run4Schools-scholen in 

Mitchells Plain nu niet naar school en missen ze ‘the place of safety and joy’ die ze zo hard nodig 

hebben. Ook lopen velen van hen de gratis schoolmaaltijden mis. Het gevolg: honger. Veel 

mensen zijn namelijk hun werk kwijt en hebben nu geen inkomen, waardoor het weinig tot geen geld 

is voor eten. 

Voor dat laatste probleem heeft Run4Schools een oplossing gevonden. Hoe? Door een Tikkie-

inzamelingsactie in het leven te roepen om zo geld op te halen voor voedselpakketten. Deze heeft tot 

nu toe meer dan 30.000 euro opgehaald.  

https://tikkie.me/pay/Run4Schools/uvrzd3bNLYyZob4XScxGs3?fbclid=IwAR2MEKejepS5gLqoOWhf5Cq64SlvutQJ9Nokoc97r4tlUtk0AvW4wKSFNMY
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/news/2020-04-19-covid-19-lockdown-millions-hungry-as-work-dries-up/
https://tikkie.me/pay/Run4Schools/uvrzd3bNLYyZob4XScxGs3?fbclid=IwAR2MEKejepS5gLqoOWhf5Cq64SlvutQJ9Nokoc97r4tlUtk0AvW4wKSFNMY
https://tikkie.me/pay/Run4Schools/uvrzd3bNLYyZob4XScxGs3?fbclid=IwAR2MEKejepS5gLqoOWhf5Cq64SlvutQJ9Nokoc97r4tlUtk0AvW4wKSFNMY
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“Van dat geld en de donaties die nog steeds binnenkomen kunnen we duizenden kinderen en hun 

ouders van eten voorzien,” vertelt oprichter Leslie Pangemanan, uitleggend dat Run4Schools 

hiervoor een samenwerking is aangegaan met Yebo Fresh. Dit bedrijf werd opgezet door de 

Nederlandse onderneemster Jessica Boonstra en stelt township-inwoners voor het eerst in staat om 

hun boodschappen online te bestellen en deze thuis te laten bezorgen. 

“Deze online shopping startup helpt ons nu met de distributie van specifiek voor Run4Schools 

samengestelde voedselpakketten voor onze kids en hun ouders.” 

De pakketten, waarvan een familie van vier  

personen ongeveer twee weken lang kan eten,  

bestaan uit basislevensmiddelen zoals rijst,  

pasta, meel, gist, groenten, bakolie, ingeblikt eten,  

koffie, thee, en lang houdbare melk, maar  

ook producten zoals zeep en schoonmaakmiddel. 

“Omgerekend kan Run4Schools voor een bedrag 

 van € 40 één gezin van vier personen een  

maand lang te eten geven. Dat komt neer op  

€ 10 per persoon per maand, of wel  

€ 0,33 per persoon per dag,” zegt Leslie. 

Ook Jessica is in haar nopjes met de samenwerking, en legt uit dat de voedselpakketten door de 

lokale manager Frank Steyn en de coaches bij Yebo Fresh worden ingepakt en vervolgens in de buurt 

van de Run4Schools-scholen worden verdeeld. “Doordat de coaches met ons samenwerken, kunnen 

we alle orders nog sneller verwerken, inpakken en leveren,” zegt ze. 

“Na onze proeflading van vandaag gaan we de komende dagen naar de 100 pakketten per dag. We 

hopen dat dat er nog meer worden! We zijn trots op deze samenwerking. Run4Schools is wat dat 

betreft één van onze belangrijkste projecten de komende tijd!” 

 

Leslie deelt haar mening. “Wij zijn superblij dat we met dit bijzondere initiatief iets kunnen 

betekenen voor gemeenschap van Mitchells Plain, zeker nadat de Two Oceans Marathon, het 

hoogtepunt van het jaar voor ons, niet kon doorgaan. Het is en blijft namelijk onze belangrijkste 

fundraiser. Deze actie, en vooral het succes ervan, maakt het leed iets minder zwaar.” 

Wilde Ganzen heeft in samenwerking met Wings of Support een prachtige bijdrage geleverd aan dit 

initiatief waardoor er nog veel meer food parcels uitgedeeld kunnen worden in de gemeenschap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.yebofresh.co.za/
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29 APRIL  NORTHWOOD PRIMARY SCHOOL BEDANKT RUN4SCHOOLS 

A special thank you to the Stichting Run4Schools Foundation for the delivery and distribution of food 

parcels to the Woodlands community today.  

 
Allemaal dankzij de vele donaties uit ons netwerk! 

Baie dankie!  
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13 MEI   VIRTUAL RUN RUN2FORTY2 – 5 OF 10 KM 

 

Last call voor inschrijving voor de Virtual Run van Run2Forty2. Fantastisch om te zien hoe Sam en 

Kazia van Run2Forty2 niet bij de pakken neer gaan zitten nu alle marathons afgelast worden, maar 

omdenken en mooie initiatieven organiseren waarbij ze ook nog eens onze stichting steunen.  

Per inschrijving gaat er € 5 euro naar onze stichting. Je kunt kiezen uit een 5KM of 10KM run. 

Ons bestuurslid Thijs gaat samen met zijn vrouw en zoon de uitdaging aan om een mooie tijd te 

lopen. 

 

 

 

17 MEI  D-DAY VIRTUAL RUN RUN2FORTY2 

 

Leslie is er klaar voor. Ready to run 5km with Fae Pang #virtualrun @run2forty2. 

 
 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/virtualrun/
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Ook team Run4Schools was goed vertegenwoordigd bij dit toffe initiatief van Run2Forty2 vandaag, 

een virtual 5K en 10K race met als goede doel onze stichting. 💥🏆🏅📆 

 

 

 

21 MEI  VIRTUAL TWO OCEANS MARATHON 58 KM 

Een hele diepe buiging voor Leslie, die op deze zonnige warme Hemelvaartsdag zijn ‘race’ loopt. Een 

race met een dubbel gevoel, omdat Covid-19 ervoor zorgde dat hij dit jaar niet naar Kaapstad kon 

afreizen om daar 16e Two Oceans te lopen op Paaszaterdag. 

En ja, begin dit jaar kondigde de organisatie van de Two Oceans Marathon een parcourswijziging aan 

met een afstand van 58 ipv 56 km als gevolg, dus Leslie maakte ook hier die 58 km vol. Respect! 
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26 MEI  UITREIKING CHEQUE OPBRENGST VIRTUAL RUN  
 

Sam Blom overhandigt vandaag aan Leslie een cheque namens alle deelnemers aan de Virtual Run. 

Zij hebben met z’n allen maar liefst € 1.275,00 bij elkaar gelopen voor Run4Schools 

Wat een prachtig bedrag! Dank aan alle deelnemers, veel 

uit ook de trouwe achterban van Run2Forty2!  Jullie zijn 

toppers  

Wat een prachtige opbrengst! Baie dankie  

 

 

 

 

 

 

 

8 JUNI  56 KM IN SCHOOL SHOES TO RAISE MONEY FOR NEEDY 

Op deze maandag krijgen we van onze manager Frank Steyn dit artikel doorgestuurd.  

Frank Paco Steyn: “I enjoy talking to young people, and talking to people about helping young 

people. That part is not a chore. It's pretty fun, and something I like to do because I think it's 

important”. 

 

 

 

https://www.iol.co.za/weekend-argus/news/56km-run-in-school-shoes-to-raise-funds-for-needy-49042689?fbclid=IwAR2YXBf41RjsknfVJu667GMvxSilRFpa3v1Fn1553n42Jc_4sQxYROzj9aY
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28 JUNI  2E VIRTUAL RUN RUN2FORTY2 
 

Veel deelnemers maken zich op voor de 2e virtual run, deze zondag. Maar liefst 516 mensen hebben 

deelgenomen op 17 mei en 28 juni! Onze partner Run2Forty2 heeft op deze manier mannen, 

vrouwen en kinderen toch een kans kunnen geven op een wedstrijdje. Toch medailles mogen 

uitdelen, toch kunnen genieten van het enthousiasme, de mooie reacties, de blijdschap, de PR’s, de 

doelen die bereikt worden. Dat zegt maar weer hoe sterk hardlopers zijn en hoe goed zij zich in deze 

tijd staande houden! 

En hele positieve bijvangst is een prachtige opbrengst van € 2.185,- door deze beide runs voor onze 

stichting.  

Bedankt voor jullie mooie donaties!!  

 

3 JULI            REPOST COCREATESANL 

 

Op 3 juli reposten we dit bericht van COCREATESANL: 

The Kingdom of the Netherlands in South Africa Embassy and Consulate have teamed up with Yebo 

Fresh and Stichting Run4Schools in an effort to alleviate the hardship faced by those hardest hit by 

the lockdown. We're excited to announce that on 8 July we'll kick off a series of food drives starting 

at Northwood Primary School in Mitchells Plain. #BetterTogether 

 

 

11 JULI  REPOST COCREATESANL 

 

Gezien de intensieve samenwerking in het kader van het Food Support Initiatieve met 

COCREATESANL en Yebo Fresh deze dagen delen we opnieuw een post van #cocreatesanl: 

We'd like to wish Frank Paco Steyn, Manager of Stichting Run4Schools all of the best as he runs his 

second 56km event in school shoes to raise money for those in need. This time he will run for those 

in need of food parcels. 

“I love helping people and wanting to make a difference in a different way." 

Frank will run tomorrow starting in Green Point via Kalk Bay and will finish at Northwood Primary 

School in Mitchells Plain. The event will be live-streamed on Steyn’s Facebook: Frank Paco Steyn and 

Instagram: @pacofrankstyen. 

https://www.facebook.com/hashtag/bettertogether?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAUKGgzBeZd2oo3u5_tx4vj_h0kco_oqTxaCcRIhRcfuaaIFl_KLf5H7ss0HUryycSBxa5Whzv21eQB_PZmXLzoUEx1YjZic5kzMLzHDEhKQaT9YLUFeyJE2ThjD5Z6KJi_b9Q2gAHTcWf_DPOXbW6-PxbIAf8vhofuczNRJtGiw&__tn__=*NK-y-R
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This past week we had the privilege of teaming up with Stichting Run4Schools, and Yebo Fresh to 

alleviate the hardship faced by those hardest hit by the lockdown. We kicked off a series of four food 

drives starting at Northwood Primary School in Mitchells Plain. #BetterTogether 

 

 

 

12 JULI  HE DID IT! 56 KM IN SCHOOLS SHOES! 

Teamwork makes the dream work 🧡💥 

🏃🏾♂️🏃🏾♂️🏃🏽♀️🏃🏼♀️ 

 

Ongelooflijk trots zijn we op Frank Steyn, die het opnieuw flikt. Op 12 juli loopt hij zijn tweede Two 

Oceans Marathon op school schoenen.  

https://www.facebook.com/hashtag/bettertogether?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKDiiRAPr6C9JUucars6wht2hRqhPRVV1au9EHoOY-6lp_06TWenOGDNYVbvXjZ5Jw4_ZmLAvnWC_Lt6kEf2R3HzYdMAzoW8gXtEu5BHypQ5bdnbYVwqHdvYTn0jOp4jQRHQsyjwSKoLDqi8r1NCvyqN0_TmQHkO-KFaBlezf5bA&__tn__=*NK-y-R
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15 AUGUSTUS        250KCHARITYCHALLENGE 

Op deze warme 15 augustus lopen ultrarunners Kosta Hoekstra, Ron Rosenhart en Daan Schouten 

250 kilometers voor drie verschillende charity’s; Inloophuis Kennemerland, Lawyers for Lawyers én 

Run4Schools. Daan is een oude bekende van Run4Schools, hij liep in 2013 de Two Oceans marathon 

en zat in het bestuur van de Letterenloop. Wat een fantastische prestatie op een hele warme 

zaterdag. Mooi om te zien hoeveel Run4Schools vrienden er door de dag heen de mannen stonden 

aan te moedigen en meeliepen. Leslie is heel vroeg in de ochtend de eerste die de eerste kilometers 

met het team meeloopt.  

 

De mannen lopen maar liefst € 1.848,95 bij elkaar voor Run4Schools. 
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8 AUGUSTUS          START INSCHRIJVING VIRTUELE CAPE TOWN MARATHON 

Loop de virtuele Sanlam Cape Town marathon en steun daarmee Run4Schools! 

Het is even schakelen dit jaar...daar waar hardlopend NL normaal afreist naar mooie buitenlandse 

marathons en velen in training zijn voor de Amsterdam Marathon, hadden wij de Sanlam Cape Town 

Marathon op de agenda staan. En net zoals bijna alle marathons dit jaar is ook deze marathon 

gecanceld. 

Maar daar hebben ze in Kaapstad iets op bedacht.  

De organisatie brengt deze iconische marathon  

naar alle lopers waar dan ook ter wereld,  

middels een interactieve virtuele race-ervaring.  

Via een app word je in je eigen omgeving  

meegenomen over het parcours  

van de echte Cape Town marathon.  

Wij haakten hierop in met deze oproep: 

Wil jij dit jaar ook nog een marathon lopen?  

Loop dan deze virtuele Cape Town marathon  

samen met Run4Schools mee! Op 18 oktober  

lopen we samen met Run2Forty2 met een  

groep vanaf de The Traveller in Amsterdam  

gezamenlijk deze marathon*.  

Ook kun je kiezen voor de halve marathon.  

Uiteraard kun je ook zelf in je eigen omgeving gaan lopen.  

Bij een donatie van minimaal € 42,- regelen wij de pacers, verzorgingsposten onderweg en het 

parkeren bij de start in Amsterdam. 

Bij een donatie van minimaal € 100,- regelen wij niet alleen de pacers, de verzorgingsposten en het 

parkeren, maar ontvang je ook een uniek wedstrijdshirt en een brunch na afloop bij The Traveller.  

We hebben maximaal 50 VIP plekken en maximaal 100 reguliere plekken.  
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27 SEPTEMBER  GEZAMENLIJKE TRAINING V00R 18 OKTOBER 
 

Een heerlijke training deze ochtend samen met Run2Forty2 ter voorbereiding van de (halve) 

marathon op 18 oktober. Met een oproep dat er nog enkele plekken beschikbaar zijn! 

 

 

4 OKTOBER  PARCOURSVERKENNING VIRTUAL CAPE TOWN MARATHON 

 

Op 4 oktober trainen we rekening houdend met alle regels nogmaals gezamenlijk. We verkennen ook 

het parcours. Die is in verband met de restricties in Amsterdam en omstreken verplaatst naar 

Avenhorn, de achtertuin en daarmee bekend terrein voor mede-initiatiefnemers Sam en Kazia. We 

duimen dat we de 18e gezamenlijk kunnen lopen.  

Run2Forty2 heeft deze dag een mooie verkenningsronde door Avenhorn, Grosthuizen, Oudendijk en 

Beets uitgezet. 
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14 OKTOBER BESLUIT OM NIET GEZAMENLIJK DE VIRTUELE CAPE TOWN 

MARATHON TE LOPEN 

Op deze woensdag nemen we het hele teleurstellende besluit om zondag 18 oktober NIET 

gezamenlijk in Avenhorn de virtuele Cape Town Marathon te lopen. Hoe graag we ook willen, een 

event, hoe sportief ook, past niet binnen de aangescherpte maatregelen. We houden de spirit erin. 

Run2Forty2 stuurt een oppepende mail met deze mededeling. We gaan er hoe dan ook een mooie 

dag van maken. 

 

16 OKTOBER MEDALS ARE ON THEIR WAY! 
 

Ondanks dat we nu niet meer samen mogen lopen, hebben we zin in zondag! 

 
 
Onze General Manager Frank Steyn heeft vandaag in Kaapstad de medailles opgehaald voor alle 

helden van Run2Forty2 en Run4Schools die zondag aanstaande de Sanlam Virtual Cape Town 

marathon (en halve of 10 km) gaan lopen. Dankzij onze warme contacten met de organisatie zijn wij 

het enige virtuele team dat een echte medaille gaat ontvangen. 
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18 OKTOBER DDAY SANLAM VIRTUAL CAPE TOWN MARATHON 

Onderstaand een impressie van alle toppers die gelopen hebben en daarmee onze kinderen in 

Mitchells Plain steunen. Baie dankie. 

  

  

Aan het einde van de dag deelt onze penningmeester Thijs van Weezenbeek het volgende met ons: 

 

Wat een fantastisch bedrag heeft iedereen bij elkaar gelopen. Dank aan de organisatie en dank aan 

alle lopers. 
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31 OKTOBER MEDAL SATURDAY 

 

Ondanks alle maatregelen toch een feestelijke zaterdag bij Run2Day in Haarlem. Alle finishers van de 

virtuele Cape Town Marathon konden hun medaille (en finisher biertje) ophalen in de winkel van 

Sam en Kazia (Run2Fory2). Op gepaste afstand en in etappes wist Leslie iedereen te raken met een 

persoonlijk verhaal. Wat een top dag, die ook nog eens professioneel vastgelegd werd door Erwin 

Bartman van Birdyman Fotografie.  
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10 DECEMBER UITREIKING CHEQUE HUGO BOSS LETTERENLOOP 

 

Maandag 10 december mocht Leslie de HUGO BOSS Letterenloop cheque in ontvangst nemen in de 

werkplaats van Beat the Bag in Uithoorn. Dit vanwege een hele leuke actie. De medewerkers van 

deze sociale werkplaats hebben de spandoeken van de Letterenloop verwerkt tot duurzame en 

kwalitatief hoogwaardige tassen. 100 % sportief 100 % sociaal 100 % duurzaam. Een initiatief van 

Letterenloop voorzitter Frank van der Endt in samenwerking met Beat the Bag. De tassen waren te 

bestellen via onze webshop.  

Baie dankie aan het bestuur van de Letterenloop voor jullie steun in dit jaar vol uitdagingen! 

 

 

24 DECEMBER 16 JAAR RUN4SCHOOLS 

Met woorden van dank en waardering ‘My love & gratitude goes out to all of you whom supports the 

Run4Schools foundation. Today we celebrate 16 years’ sluit Leslie dit bijzondere jaar af. 
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JAARCIJFERS 
INKOMSTEN 

 

In 2020 heeft Stichting Run4Schools € 112.835 aan inkomsten weten te generen, hetgeen 35% 

minder is dan in 2019, maar in lijn ligt met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Gezien de 

huidige Covid-19 pandemie, die ook veel impact op Stichting Run4Schools heeft, een situatie waar 

wij erg trots op zijn. De totale inkomsten hebben zich als volgt ontwikkeld: 

• Sponsorlopen – ondanks het feit dat er in 2020 als gevolg van Corona geen fysieke 

evenementen georganiseerd konden worden, is een bedrag van € 54.308 aan inkomsten uit 

hoofde van sponsorlopen gerealiseerd. Naast de sponsorbedragen voor de Two Oceans 

Marathon die reeds waren voldaan voordat het evenement werd geannuleerd, zijn er uit 

hoofde van het partnership met Run2Forty2 een aantal virtuele events georganiseerd. 

Daarnaast hebben de Letterenloop en de 250K charity challenge tot mooie donaties geleid.  

• Food program – de impact van Corona op de gemeenschap in Mitchells Plain is zeer groot. Er 

is daarbij onder meer sprake van voedselschaarste. Om daar iets aan te doen is vanuit 

Stichting Run4Schools een food program opgezet waarbij met behulp van donaties uit 

Nederland en door het Nederlands Consulaat in Zuid-Afrika voedselpakketten uitgedeeld 

konden worden. De twee werfcampagnes in april en december hebben maar liefst € 31.678 

opgeleverd. 

• Donaties/ sponsoren – het continueren van het actieve beleid rondom het werven van 

donateurs heeft er in 2020 toe geleid dat er € 26.849 aan donaties is gedaan. Meerdere 

personen en instanties die Run4Schools een warm hart toedragen hebben gedoneerd, o.a. in 

het kader van jubilea. Daarnaast zijn er diverse personen die maandelijks een financiële 

bijdrage leveren.  

• Benefiet avonden – helaas is het in 2020 vanwege Corona niet mogelijk geweest om een 

film- en/ of benefietavond te organiseren.  
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UITGAVEN 

 

De uitgaven bedragen in 2020 € 106.249 en daarmee heeft Run4Schools 2020 afgesloten met een 

positief exploitatieresultaat (+ € 6.586). Hierbij een toelichting op de kostenontwikkeling: 

• Personeelskosten – betreft de salarissen van de coaches en de general manager in Zuid- 

Afrika en bedragen in 2020 € 45.124, hetgeen nagenoeg gelijk is aan 2019. 

• Verwervingskosten – zijn met € 12.717 maar liefst 65% lager dan vorig jaar. In relatie tot de 

inkomsten bedragen de verwervingskosten 11%. Het feit dat een groot deel van de 

inkomsten in 2020 is gerelateerd aan donaties en giften in het kader van het food program, 

waarmee niet veel verwervingskosten zijn gemoeid, ligt hieraan ten grondslag. 

• Bureaukosten  - hebben voornamelijk betrekking op de huur van opslag- en kantoorruimte 

en liggen met € 2.652  in lijn met 2019.  

• Holiday & Food Program  - Zoals reeds benoemd is in 2020 een food program opgezet om de 

mensen in Mitchells Plain extra ondersteuning te bieden tijdens deze zware Corona tijd. In 

samenwerking met Yebo Fresh zijn voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld aan de 

lokale bevolking. Tevens is een bedrag gereserveerd om de keuken op Alpine Primary te 

renoveren teneinde van daaruit voedsel uit te reiken. De totale kosten van het Food Program 

bedragen in 2020 € 24.496. 

• Materiaalkosten  - met € 10.299 liggen de materiaalkosten fors lager dan vorig jaar  

(€ 35.744). Het ontwikkelen van de Music & Dance Rooms op Northwood en Alpine en het 

Northwood Learning Center in 2019 liggen hier met name aan ten grondslag. In 2020 is het 

Run4Schools Clubhouse bij Alpine Primary gerealiseerd. 

• Overige projectkosten – bedragen € 9.023 en liggen daarmee iets hoger dan 2019. De 

voornaamste reden is dat we in 2020 een volledig jaar het ‘knitting project’ op Alpine 

operationeel hebben. 

• Onderhoud velden – met € 1.936 liggen deze kosten op een vergelijkbaar niveau als in 2019. 
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VERWERVINGSKOSTEN 

 

Run4Schools heeft zichzelf tot doel gesteld dat de kosten voor eigen fondsenverwerving uitgedrukt 

als percentage van de inkomsten uit eigen fondsenverwerving over een periode van drie 

achtereenvolgende jaren gemiddeld niet meer dan 25% mogen bedragen. Run4schools voldoet aan 

deze doelstelling. 

 

VERMOGEN 

 

Run4Schools heeft zich ten doel gesteld de continuïteit van het programma in Zuid-Afrika te kunnen 

garanderen voor de duur van minimaal één jaar. Op dit moment voldoet Run4Schools op een mooie 

manier aan deze doelstelling. 

 

 


