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VOORWOORD VAN HET BESTUUR 
 

Op het moment dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd lijkt de pandemie ten gevolge van het 

coronavirus iets meer op de achtergrond te liggen. In 2021 was dat anders, ook het afgelopen jaar 

heeft het virus zowel in Nederland als Zuid-Afrika een enorme impact gehad op de samenleving en 

economie. De terugblik op 2021 voelt soms onwerkelijk aan, we hebben ons moeten aanpassen. 

Gezondheid en veiligheid zijn meer dan ooit van groot belang. 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die we ondanks de pandemie toch hebben kunnen 

realiseren. Ook geeft het inzicht in onze inkomsten en uitgaven. 

Veel van onze evenementen konden vanwege de pandemie niet doorgaan. Het voor de tweede keer 

op rij niet doorgaan van de Two Oceans Marathon was bijvoorbeeld een enorme teleurstelling.  

Zo goed als we konden hebben we ons programma in Zuid-Afrika laten draaien. Als gevolg van de 

geldende reisbeperkingen hebben we alles van afstand aangestuurd. Qua fundraising mogen we heel 

trots zijn op een aantal stabiele inkomsten. Hiermee hebben we onze continuïteit qua programma en 

financiën kunnen waarborgen. Hoe we dit hebben gedaan 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. In het jaarverslag van vorig jaar schreven we: Hopelijk staat het jaar 2021 in 

het teken van het normaliseren van onze activiteiten en kunnen we onze geannuleerde 15 jaar 

jubileumviering ‘inhalen’. Het eerste is niet volledig gelukt, het tweede wel en op een hele bijzondere 

manier.   

Ook dit jaar zijn we onze vaste kern runners, donateurs, partners en vrienden zeer dankbaar. Jullie 

steun was in dit ‘tweede buitengewone’ jaar nog harder nodig dan normaal. 

 

Baie dankie. 

Namens het bestuur,  

Anneke Dijkstra 

Secretaris Run4Schools 
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RUN4SCHOOLS – ANNO 2021 
 

Run4Schools maakt zich dagelijks sterk voor bijna 5.000 kinderen op vier scholen 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 en geven we 

muziekles. In het naschoolse programma wordt gesport, gedanst, maken we muziek, en op één van 

de scholen geven we ook nog ICT-les. Onder schooltijd krijgt ieder kind tenminste één uur sport en 

muziekles per week. 
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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 woongemeenschap waar 

grote gezinnen vaak één huis delen. Officieel wonen er in Mitchells Plain bijna een miljoen gekleurde 

Zuid-Afrikanen, het feitelijke inwonertal 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 2021 ‘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 werkbestuur, 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 2021 als volgt: 

Leslie Pangemanan  founder en bestuurslid   sinds 2004 

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 2021 hebben Michael Bakker, Fien Könings, Mark en Saar Smit, Eva en Puck Knaap in Nederland en 

Daphne Nederstigt in Kaapstad ons als vrijwilliger op projectbasis ondersteund. Wij zijn hen daar heel 

dankbaar voor. 

Aan het begin van 2021 stonden zeven bestuursvergaderingen geagendeerd. We zijn uiteindelijk één 

keer fysiek bijeengeweest in november. Ten tijde van lockdowns is het beeldbellen ons eigen 

geworden. Gezien ieders volle agenda, zal beeldbellen heel werkbaar voor ons zijn en blijven. Waar 

nodig spreken we in klein comité af of overleggen we tijdens het sporten bij Amsterdam 

Buitenveldert Sportclub. 
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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 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/oktober – de scholen. 

Door de ingrijpende gevolgen van Covid-19 hebben deze bezoeken geen doorgang kunnen hebben in 

2021. Gelukkig kon de deelname van Leslie aan de UTCT in november alsnog gecombineerd worden 

met een uitvoerig bezoek aan de scholen, dit was nuttig en nodig na ruim 2 jaar. Bestuurslid Jan 

reisde mee in november. 

 

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 vaste 

partner van de Letterenloop in Haarlem. Ten overvloede, al deze hardloopevents hebben in 2021 

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 gezamenlijke hardloopevents. 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. 

Daarnaast werken wij actief samen met de Nederlandse Consulaat in Kaapstad. 

 

https://www.run4schools.nl/onze-vrienden/
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ACTIVITEITEN 2021 
In 2021 hebben de volgende activiteiten in Nederland en Zuid-Afrika plaats gevonden: 

16 JANUARI  HAPPY BIRTH-DAY 

Vandaag blaast onze manager Frank Paco Steyn 34 kaarsjes uit. Congrats Frank. 

 

 

12 FEBRUARI OUR COACHES ARE AWESOME!        

Vandaag ondersteunen drie van onze coaches the Restoring Hope organization in Kaapstad: 

“Yesterday 3 of our coaches helped the Restoring Hope organization serving the community in Grassy 

Park. They also donated some left over school shoes from the #run4shoes project. Alpine Primary 

School also donated reading books for the kids.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/run4shoes/
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24 FEBRUARI SO HAPPY TO SEE OUR KIDS AGAIN! 

After a looooong holiday our afterschool program is back in business. We zijn zo blij iedereen weer te 

verwelkomen op de scholen.  

                                                                

 

 

14 MAART  KNOWLEDGE IS POWER! 

Fijn om foto’s te ontvangen uit Kaapstad waarop we zien hoe ons ‘learning center up & learning’ is.  
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30 MAART  MYSTICAL MILES 

Vandaag is  de lancering van het nieuwe hardloopmagazine onder leiding van Hans Koeleman, een 

goede bekende van Run4Schools. Mystical Miles, is een prachtig vormgegeven blad dat je meeneemt 

op avontuur door de mooie verhalen en foto's. 

Neem je een abonnement, dan steun je ook nog eens onze stichting, win-win situatie dus. 

Mystical Miles baie dankie voor jullie steun! 

 

3 APRIL  A MESSAGE FROM OUR FOUNDER LESLIE 

Op deze paaszondag deelt Leslie een prachtige video met het volgende bericht vertaald in het Engels: 

Today would have been race day. The Two Oceans race which we normally run with a group of 

enthusiastic runners who raise awareness and funds for our foundation. But not this year. COVID has 

a big impact on all of our lives. Here in the Netherlands, but certainly also in Mitchells Plain. We still 

need your help! The kids in Mitchells Plain need our help more than ever. 

 

 

  

https://www.facebook.com/MysticalMiles/?__cft__%5B0%5D=AZXiaZYqoxLCu3xS5yXnX_pLANLFK1cI722OAeuYDSv8L-uJSIr1m-U8EAXDLnIBm9OlObLW2CjeRo1snrIOk5dkQBUBtK0qQqYJHjxdu7hlcctYYc89-nbUdhDqQIaYHPPiP_WAebj7OlB8YSG8fcFz&__tn__=kK-R
https://youtu.be/3gPSUo52Yk8
https://youtu.be/3gPSUo52Yk8
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12 APRIL  REPOST FRANK PACO STEYN 11 APRIL 

Almost 17 years ago the @run4schoolsfoundation program started in Beacon Valley. Today the 

founder Leslie Pangemanan can reap the benefits of the seeds he has planted dankie vir alles. We 

know him around every corner of Mitchells Plain. LES Jam packed weekend collaborating with an ex-

Run4schools coach still giving back.....this what we about never say die . As Run4schools 

Foundation happy we could donate t-shirts to Saaniyah and her community. This is what drives 

me....... 

 

 

22 APRIL  WELCOME TO THE RUN4SCHOOLS FAMILY CASCADE 

PRIMARY! 

Vandaag vieren we onze start op Cascade Primary met een feestelijk onthaal door de schooldirectie. 

 

https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5B0%5D=AZUiBcy3V5d-VzGrzSzfxKf0qZy_fYnTI11urknAEkAulwsLkOA2LUB-ndkVR4DIZiFb6Ll1TpeIP-9vWuuedYzViDbNGUtJPb4NCaj8jKe92IjMaJQGK5R5c2ZCGecKFGyN_yp5azBg-nyc8rDNbx6WoOqK1sumXCY9R7Jn2E1TAA&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5B0%5D=AZUiBcy3V5d-VzGrzSzfxKf0qZy_fYnTI11urknAEkAulwsLkOA2LUB-ndkVR4DIZiFb6Ll1TpeIP-9vWuuedYzViDbNGUtJPb4NCaj8jKe92IjMaJQGK5R5c2ZCGecKFGyN_yp5azBg-nyc8rDNbx6WoOqK1sumXCY9R7Jn2E1TAA&__tn__=-%5DK-y-R
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24 APRIL START VIRTUAL TWO OCEANS CHALLENGE  

DOOR 30 JONGE HELDEN VAN TAFELSIG PRIMARY 

Maak kennis met de 30 kleine helden van Tafelsig Primary die ondanks bendeoorlogen de uitdaging 

van de virtuele Two Oceans Marathon aangaan.  

“Meet the 30 little heroes from Tafelsig Primary who are taking on the TOM Virtual despite gang 

warfare, and on this #WorldBookDay are literally fighting for their education, a better future, and a 

chance to raise funds to upgrade their school sports grounds”.  

Lees hier het volledige artikel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/worldbookday?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVc8rVIhtM3J9VNYNseHuc_yUhKMagYM4m9wkVzn--otBlKwb2iekVkzGIjLAn1el1a2lh1P8gXmXbMnSONx6nhMMnccPvFpS2-VuBlDx4hhkmcnwPiMFUrD4IK32WedaL3B59EfvAdJ54TqCt7o3mydKqLhSmwplQ5_Y2KI71r4Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldbookday?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVc8rVIhtM3J9VNYNseHuc_yUhKMagYM4m9wkVzn--otBlKwb2iekVkzGIjLAn1el1a2lh1P8gXmXbMnSONx6nhMMnccPvFpS2-VuBlDx4hhkmcnwPiMFUrD4IK32WedaL3B59EfvAdJ54TqCt7o3mydKqLhSmwplQ5_Y2KI71r4Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.twooceansmarathon.org.za/learners-from-tafelsig-primary-to-take-on-the-tom-virtual-despite-gang-warfare/?fbclid=IwAR2G9CWN8Des_aI3FjwczFhKjqqG6ccrcZRUb3eZbK2JSGO5XGzuf3XVTok
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27 APRIL   FREEDOM DAY 

 

“If you want to make God laugh then tell him what you’re going to do tomorrow” 

#everydayisagift #freedomday #nelsonmandela #mitchellsplain #capetown #southafrica #mothercity 

#ubuntu #run4schoolsfoundation 

 

30 APRIL  CRICKET TIME         

Vandaag draaien we ons holiday programma en spelen we cricket.  

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/everydayisagift/
https://www.instagram.com/explore/tags/freedomday/
https://www.instagram.com/explore/tags/nelsonmandela/
https://www.instagram.com/explore/tags/mitchellsplain/
https://www.instagram.com/explore/tags/capetown/
https://www.instagram.com/explore/tags/southafrica/
https://www.instagram.com/explore/tags/mothercity/
https://www.instagram.com/explore/tags/ubuntu/
https://www.instagram.com/explore/tags/run4schoolsfoundation/
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30 APRIL BAIE DANKIE VOOR ALLE DONATIES VOOR  

HET FOODPROGRAM 

We are very grateful that we can offer our kids a meal during the holiday program thanks to all of 

your kind donations! 🙌🏽🧡 

 

 

12 MEI  A MILE A DAY                        

Eén van onze scholen, Northwood Primary, is serieus de uitdaging aangegaan van The Daily Mile van 

onze Letterenloop. Eind december 2021 hebben ze maar liefst 3.167 miles bij elkaar gelopen, met 

nog een vervolg in 2022. Geweldig! 
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13 MEI   56 KM SOLO OP HOLLANDSE BODEM 

Op deze mooie Hemelvaartsdag liep onze Leslie begeleid door team Run4Schools de 56km van de 

Two Oceans Marathon solo op Hollandse bodem. Doorkomsttijd marathon 2:42, finishtijd 3:36. 

Amazing. Volgend jaar hopelijk weer in Kaapstad up & running! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie dankie aan alle supporters onderweg en langs de route.  

#run4schoolsfamily   

https://www.facebook.com/run4schools/?__cft__%5B0%5D=AZVnYDanrMiT4G97oc_nLAeQRzMxyzZYYr_xOpMh4fZtjMOcl8tbuvw0ZZ2P9GYJJd-zqBiJXx0-0YQgIjtV4gmYWoCqkG6OtZu_UTRRtUOfe2OjdCdaTp8-mLZhxdh5VQeXCJ18aHGr1voQIodwr197Hfl41XVMSbtwscQItgSFIQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/run4schools/?__cft__%5B0%5D=AZVnYDanrMiT4G97oc_nLAeQRzMxyzZYYr_xOpMh4fZtjMOcl8tbuvw0ZZ2P9GYJJd-zqBiJXx0-0YQgIjtV4gmYWoCqkG6OtZu_UTRRtUOfe2OjdCdaTp8-mLZhxdh5VQeXCJ18aHGr1voQIodwr197Hfl41XVMSbtwscQItgSFIQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/TwoOceansMarathon?__cft__%5B0%5D=AZVnYDanrMiT4G97oc_nLAeQRzMxyzZYYr_xOpMh4fZtjMOcl8tbuvw0ZZ2P9GYJJd-zqBiJXx0-0YQgIjtV4gmYWoCqkG6OtZu_UTRRtUOfe2OjdCdaTp8-mLZhxdh5VQeXCJ18aHGr1voQIodwr197Hfl41XVMSbtwscQItgSFIQ&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/TwoOceansMarathon?__cft__%5B0%5D=AZVnYDanrMiT4G97oc_nLAeQRzMxyzZYYr_xOpMh4fZtjMOcl8tbuvw0ZZ2P9GYJJd-zqBiJXx0-0YQgIjtV4gmYWoCqkG6OtZu_UTRRtUOfe2OjdCdaTp8-mLZhxdh5VQeXCJ18aHGr1voQIodwr197Hfl41XVMSbtwscQItgSFIQ&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/TwoOceansMarathon?__cft__%5B0%5D=AZVnYDanrMiT4G97oc_nLAeQRzMxyzZYYr_xOpMh4fZtjMOcl8tbuvw0ZZ2P9GYJJd-zqBiJXx0-0YQgIjtV4gmYWoCqkG6OtZu_UTRRtUOfe2OjdCdaTp8-mLZhxdh5VQeXCJ18aHGr1voQIodwr197Hfl41XVMSbtwscQItgSFIQ&__tn__=-%5DK-y-R
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18 MEI  IN MEMORIAM DANIËL MILLENAAR 

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Daniël Millenaar. 

Daniel heeft samen met zijn bedrijf Voorma & Millenaar heel veel voor onze stichting betekend. 

Twee fantastische charity diners werden georganiseerd voor onze projecten in Mitchells Plain. We 

kijken met een glimlach terug op de memorabele avond bij John Dory (foto) en wensen de 

nabestaanden van Daniël veel sterkte met dit ongelofelijke verlies. 

 

 

26 MEI  AFRICA DAY 

Africa Day is de jaarlijkse herdenking van de 

stichting van de Organisatie van Afrikaanse 

Eenheid op 25 mei 1963. Het wordt gevierd in 

verschillende landen op het Afrikaanse 

continent, maar ook over de hele wereld. 

Ook wij staan hier bij stil.  

#teamrun4schools 

 

 

28 JUNI  LOCALS SUPPORTING LOCALS  

Wat een mooi gebaar van Sew Solutions! Zij hebben 17.400 mondmaskers aan Run4Schools 

gedoneerd in Mitchells Plain. Frank heeft ze meteen verspreid over onze scholen. Ze zijn hard nodig 

op de scholen voor de leerlingen en de docenten. 



 

20 
 

De situatie in Kaapstad is helaas niet zo rooskleurig als op dit moment in Nederland. Gisteravond 

heeft de regering in Zuid-Afrika nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus 

tegen te gaan. Vanaf woensdag moeten alle scholen dicht en zijn alle samenkomsten verboden. Onze 

gedachten zijn bij alle kids, hun families en de coaches en medewerkers op de scholen. 

 

 

 

30 JULI  HUP HUP ORANJE LEEUWINNEN!!  

Halve finale Olympische spelen: Nederland – Verenigde Staten 

Zet hem op tegen team USA . Wij moedigen jullie vanuit Kaapstad en Nederland aan!! 

 

 

  

https://www.facebook.com/OranjeLeeuwinnen/?__cft__%5B0%5D=AZWUhUgxU5KQpTzyn32QGYRK4-8-JRiTv1yQqlNItJW2IphZfMh-qjghlwMyceIXbw--upy4sWaKCjy0mdKio8r1cHHPSGzwCy8EN2WOs76RKC32mjh-oVKdIAis-VrtdCsRXcte5r-L0lr5Wx8SjksB&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OranjeLeeuwinnen/?__cft__%5B0%5D=AZWUhUgxU5KQpTzyn32QGYRK4-8-JRiTv1yQqlNItJW2IphZfMh-qjghlwMyceIXbw--upy4sWaKCjy0mdKio8r1cHHPSGzwCy8EN2WOs76RKC32mjh-oVKdIAis-VrtdCsRXcte5r-L0lr5Wx8SjksB&__tn__=kK-R
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7 AUGUSTUS GO GO GO ABDI!!  

Wij zitten er klaar voor om vannacht om 24:00 uur onze ambassadeur Abdi Nageeye aan te 

moedigen tijdens de olympische marathon! 

 

 

17 AUGUSTUS AANKONDIGING VERLAAT JUBILEUMFEEST 

Op 17 augustus versturen we naar een select gezelschap vrienden en donateurs (in verband met de 
dan geldende covid-maatregelen) onderstaande uitnodiging: 
 
Drie keer hebben we ons 15-jarig jubileumfeest moeten uitstellen, drie keer onze teleurstelling 
moeten verbijten. Maar zondagmiddag, 26 september vanaf 15:00 uur is het dan eindelijk zover! We 
zouden het erg fijn vinden als je erbij bent.  
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Wil je aansluitend (voor eigen rekening) mee-dineren, reserveer dan alvast via deze link van The 
Traveller, het diner start om 18:00 uur.  
We hopen van harte dat je erbij zult zijn en zien graag je RSVP als reply op deze mail. 
 
Vriendelijke groet namens het feestcomité, 
Knaar, Michael, Jan en Anneke 
 

 

De aanmeldingen stromen binnen en we kunnen niet wachten om te vieren en stil te staan bij bijna 

17 jaar Run4Schools. 

 

25 AUGUSTUS PRACHTIGE EXPOSURE VIA WIETZE DE JAGER @538 

Op 23 juni ontvangen wij als stichting een mailtje van Wietze de Jager. 

Hallo,  
 
Mijn naam is Wietze en ik ben al een aantal jaar voornemens om samen met mijn broer de Two 
Oceans Marathon te lopen. Na een Ironman is deze ultra loop ook eentje die hoog op ons lijstje staat.  
 
2022 moet het jaar zijn dat het gaat gebeuren. Wij zijn op dit moment aan het kijken hoe we de 
marathon nog wat extra inhoud kunnen geven. Lopen wij het alleen voor onszelf en de prestatie of 
creëren wij een win-win situatie waarbij wij ook nog wat kunnen betekenen voor een ander. Dat 
laatste spreekt ons uiteraard het meest aan en toen kwamen wij via internet bij jullie mooie initiatief 
terecht.  
 
Ik denk dat wij jullie op een mooie manier kunnen ondersteunen. Ik ben radio-dj bij 538 en daarnaast 
actief op Instagram dus kan mensen redelijk mobiliseren om te doneren. Daarnaast is het voor onszelf 
nog een extra motivatie om deze marathon te finishen haha;)  
 
Ik hoop graag dat ik hier met iemand verder over kan sparren zodat we tot een mooie samenwerking 
komen.  
 
Ik hoor graag van jullie,  
Wietze de Jager 

 

Wietze veilt donderdag live tijdens de ochtendshow op Radio 538 zijn auto voor Run4Schools! 

'Ik ga m'n auto veilen en de opbrengst gaat naar Run 4 Schools.'  Wietze gaat z'n eigen auto 

verkopen voor het goede doel! Check de biolink voor meer informatie.  

Na veelvuldig contact en de opstart van een intensief trainingstraject is dit een hele bijzondere dag 

qua fondsenwerving voor ons.  

 

 

https://www.538.nl/auto
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26 AUGUSTUS LIVE VEILING VOLVO WIETZE DE JAGER TIJDENS 538 

OCHTENDSHOW 

Vanochtend veilt Wietze zijn auto voor Run4Schools live tijdens de ochtendshow op Radio 538. 

Luister je mee?! Meer info te vinden op radio538.nl/auto 

De opbrengst van de veiling was ruim €15.000. 
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26 SEPTEMBER JUBILEUM RUN4SCHOOLS 

Op deze mooie najaarsdag zijn we te gast bij The Traveller voor een wel hele bijzondere 

jubileumviering. En dag met een koninklijke wending. Anouk post ’s avonds het volgende: 

What a day what a day.... 
 
Nietsvermoedend gingen Leslie Pangemanan, Fae, Louie en ik vanmiddag naar de Traveller voor het 
jubileumfeest van Stichting Run4Schools. 
 
Hoe bijzonder om te midden van alle mooie toespraken en optredens (met dank aan Jeroen de Rijk) 
van locoburgemeester Marjolein Moorman een koninklijke onderscheiding te mogen ontvangen.  
Dank lieve Jan Knaap, Anneke Dijkstra, Knaar Visser en Michael Bakker voor een fantastische 

middag/avond & vooral bedankt dat jullie onze liefde voor de kinderen in Mitchells Plain delen  
 

 
 

 

Onze Run4Schools vriend Bram Bakker schreef het volgende over deze dag: 

Anouk & Leslie 
 
‘Er is geen beloning voor goed zijn. Goed zijn is de beloning’ Het is een van mijn favoriete quotes. 
Waarom? Omdat zoveel mensen weliswaar goed doen, maar tegelijkertijd ook verlangen naar een 
beloning. Erkenning, waardering, dat soort zaken. Dus hun goede daden zijn niet alleen gericht op de 
hulpbehoevende medemens, maar dienen ook bevrediging van eigen behoeften. 
 
  

https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/run4schools/?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/jeroen.derijk?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marjoleinpvda?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jan.knaap.7?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/annekedijkstra1975?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/knaar.visser?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/michael.bakker.90?__cft__%5b0%5d=AZVWtGWFaT6JbEfXIUEg5HFmknsAE4nXBLlkxO4Q8BpONFbRRvfHraIEa5zTBYj6UCt9Jc99qkW46bIPNe7X20ONVS_O9iizOixzJhDL6cUDPgjffTQcWeb2fF93tV5dlErr7SwFFajRUkV6aJnWshfA&__tn__=-%5dK-R
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Heel soms kom je mensen tegen die het van nature beheersen: goed doen zonder iets terug te 
verwachten. Ik ken zelfs een stel dat het beheerst: Anouk de Vries-Pangemanan en haar man Leslie 
Pangemanan beijveren zich al meer dan vijftien jaar voor de schoolgaande jeugd in Mitchells Plain, 
een township bij Kaapstad waar leefomstandigheden en toekomstperspectief dramatisch minder zijn 
dan in Nederland. Leslie is het gezicht van de Stichting Run4Schools. Onder zijn bezielende leiding 
gingen al honderden landgenoten hardlopen voor dit goede doel, bij de Two Oceans Marathon in 
Kaapstad of de Letterenloop in Haarlem. Anouk is minder zichtbaar, maar net zo onmisbaar in dit 
project als haar man. Wat zij achter de schermen regelt… Run4Schools is continu aanwezig in hun 
gezinsleven, hun beide kinderen zijn minder oud dan de stichting. 
Worden ze er blij van? Soms, maar ze verfoeien hun vrijwilligerswerk ook wel eens, als alles weer 
tegenzit, door dwarsliggende instanties bijvoorbeeld. Maar ze gaan door, al veel langer dan 
vergelijkbare projecten meestal leven. Het moet, voor de kinderen daar, die ze in hun hart hebben 
gesloten. 

 
 
Een paar weken terug was er een feestelijke bijeenkomst om de vijftiende verjaardag van 
Run4Schools alsnog te vieren (corona zat ook hier in de weg). En ineens stond de Amsterdamse 
wethouder Marjolein Moorman daar. Met een prachtig verhaal over het werk van deze twee mensen 
(en daarachter heel veel vrijwilligers). De aanwezigen voelden het aankomen, en het bezorgde 
iedereen kippenvel en velen een traantje: het had de koning behaagd, etc. Allebei een ridderorde! 
Het hoefde nooit, die beloning. Daar deden ze het echt niet voor. Maar: hoe terecht vinden alle 
mensen het die weten wat Run4Schools van ze vraagt. Kijk alsjeblieft even op de website, en 
overweeg een bijdrage. In welke vorm dan ook. Omdat goed doen fijn is, niet meer en niet minder… 
 

 
  

  

https://www.facebook.com/anouk.devries.58?__cft__%5b0%5d=AZUDWSopedJex51fwkBgyAq5IRdWieEGbZqox-1z3fwANk_F5bf4jCiWTC4pw_cCiwKzcfALsfsZ_qeOlhvNfgvULTzHhak6QydgiZRZgStxy5ecHa_h9CuxxARJdeEmEHFYqHYZFQyPP4_9pKuhrN-2&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5b0%5d=AZUDWSopedJex51fwkBgyAq5IRdWieEGbZqox-1z3fwANk_F5bf4jCiWTC4pw_cCiwKzcfALsfsZ_qeOlhvNfgvULTzHhak6QydgiZRZgStxy5ecHa_h9CuxxARJdeEmEHFYqHYZFQyPP4_9pKuhrN-2&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5b0%5d=AZUDWSopedJex51fwkBgyAq5IRdWieEGbZqox-1z3fwANk_F5bf4jCiWTC4pw_cCiwKzcfALsfsZ_qeOlhvNfgvULTzHhak6QydgiZRZgStxy5ecHa_h9CuxxARJdeEmEHFYqHYZFQyPP4_9pKuhrN-2&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/run4schools/?__cft__%5b0%5d=AZUDWSopedJex51fwkBgyAq5IRdWieEGbZqox-1z3fwANk_F5bf4jCiWTC4pw_cCiwKzcfALsfsZ_qeOlhvNfgvULTzHhak6QydgiZRZgStxy5ecHa_h9CuxxARJdeEmEHFYqHYZFQyPP4_9pKuhrN-2&__tn__=kK-R
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29 SEPTEMBER PERSBERICHT NAAR AANLEIDING VAN KONINKLIJKE 

ONDERSCHEIDING 

OPRICHTERS STICHTING RUN4SCHOOLS ONTVANGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Afgelopen zondag zijn Leslie Pangemanan  en zijn vrouw Anouk de Vries - Pangemanan beiden 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor hun tomeloze inzet voor de kinderen in 

Mitchells Plain. De onderscheiding werd uitgereikt door de locoburgemeester van Amsterdam 

Marjolein Moorman tijdens een feestelijke bijeenkomst  ter gelegenheid van het uitgestelde 15 

jarig jubileum van Run4Schools in restaurant The Traveller Amsterdam. 

Hardloper Leslie richtte eind 2004, samen met zijn vrouw Anouk, Stichting Run4Schools op om 

kansarme kinderen in het township Mitchells Plain via sportprogramma’s te helpen. Dit nadat hij zich 

daarvoor al vele jaren had ingezet voor de kinderen in de townships rondom Kaapstad. In 1993 ging 

hij, net afgestudeerd aan de CIOS, hier voor het eerst aan de slag als ontwikkelingswerker sport in 

opdracht van NOC*NSF en het toenmalige Ministerie van WVC. Vanaf de oprichting is Anouk 

betrokken bij het wel en wee van de stichting. Al die jaren heeft ze het secretariaat van de stichting 

beheerd, de events van de stichting georganiseerd en hierbij steeds de vrijwilligers aangestuurd. In 

het dagelijks leven runt Leslie zijn eigen sportschool ABS in Amsterdam - Buitenveldert en is Anouk 

onderwijzeres. 

In Nederland en Zuid-Afrika werkt Run4Schools met meerdere organisaties samen om het 

programma levendig en uitdagend te houden. Dit wordt onder meer gedaan met KNVB 

WorldCoaches, Wings of Support, Unesco Centrum Nederland, ENSafrica, BDO Cape Town en het 

Nederlands Consulaat. 

Jan Knaap, voorzitter Run4Schools: “Leslie maakt zich al meer dan 25 jaar op meerdere fronten sterk 

voor mensen die in een moeilijke positie verkeren. Sport en spel zet hij hier altijd als belangrijkste 

communicatiemiddel voor in. Met Run4Schools inspireert hij kinderen en maakt hij deze 

weerbaarder tegen de alledaagse verleidingen waar ze op jonge leeftijd al mee worden 

geconfronteerd: jeugdbendes, drugs en prostitutie. Inmiddels heeft Run4Schools 12 lokale coaches in 

dienst, op de scholen sportvelden aangelegd en music & dance lokalen en computerruimtes mogelijk 

gemaakt. Om dit al die jaren belangeloos te doen naast je dagelijks werk vereist veel van je zelf, maar 

ook van je gezin. Hetzelfde gaat natuurlijk op voor zijn vrouw Anouk. We zijn daarom zeer verheugd 

dat ze beiden deze bijzondere onderscheiding hebben mogen ontvangen.” 

Het geridderde paar: “We zijn vereerd, verrast en overdonderd dat we deze erkenning in de vorm 

van een Koninklijke Onderscheiding hebben mogen ontvangen. Deze erkenning zien wij mede 

mogelijk gemaakt door de steun van onze partners, sponsors, vrijwilligers, ambassadeurs en ons 

team in Zuid-Afrika.  Zonder hen, geen Run4Schools, met elkaar maken we het verschil”. 

Over Run4Schools 

Begonnen met sport maakt Run4Schools tegenwoordig ook muziek-, dans- en computerles mogelijk 

op haar vier scholen via zowel een inschools- als naschoolsprogramma. Het geld om dit mogelijk te 

maken loopt de stichting letterlijk elk jaar bij elkaar. Zo zijn vanaf de oprichting in 2004 al meer dan 

350 marathonlopers met Run4Schools mee geweest om daar de Two Oceans UltraMarathon (56 km) 

te lopen en de scholen te bezoeken, wordt er jaarlijks met een team van 100 runners meegedaan aan 

de Dam-tot-Damloop en heeft het z’n eigen hardloopevenement: De Letterenloop in Haarlem. In al 

die jaren is er door runners, sponsoren en donateurs een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro bij elkaar 

gelopen.   

https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5B0%5D=AZVoaTB8ciZXKj0Yq1kBXytEyAhkBhntOjmq58Xnb4Cb_e9U89-z5JQ4i7541lIYcMClRjAjpAbIytSt1IKgteptUEHrMBCYPTmkTKXqtYUO_zqcx2w5RPz8FjxK-QeJR3cbllCQjfn4sbz3Ctrz8OYq&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5B0%5D=AZVoaTB8ciZXKj0Yq1kBXytEyAhkBhntOjmq58Xnb4Cb_e9U89-z5JQ4i7541lIYcMClRjAjpAbIytSt1IKgteptUEHrMBCYPTmkTKXqtYUO_zqcx2w5RPz8FjxK-QeJR3cbllCQjfn4sbz3Ctrz8OYq&__tn__=-%5DK-R
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Vanuit Nederland wordt de stichting gerund door een bestuur dat bestaat uit hardlopende 

vrijwilligers. Stichting Run4Schools is een ANBI-instelling en heeft het CBF-keurmerk. Ambassadeurs 

van de stichting zijn Abdi Nageeye, Abdelkader Benali en Jac. Goderie. 
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2 OKTOBER  DOCUMENTAIRE ONLINE 

Kijktip voor dit Herfstweekend! Je kunt vanaf nu onze documentaire kijken ter ere van ons 15-jarig 

jubileum. Een indrukwekkend verhaal vanuit Kaapstad vol inspirerende mensen. 

Je kunt de docu op YouTube bekijken, of via onze website: https://www.run4schools.nl/koninklijke-

onderscheiding/ 

We horen graag jullie reactie! 

 

 

2 OKTOBER  START INSCHRIJVING TWO RIVERS 

De inschrijving voor de Two Rivers Marathon 2022 is geopend en het gaat hard met de startbewijzen. 

Schrijf je snel in voordat je te laat bent! 

Ed en Marco, initiatiefnemers van Hardlopen in Zuid-Afrika en de Two Rivers marathon dragen al 

jaren onze stichting een warm hart toe. 

 

 

 

https://youtu.be/2Lc95aGWdRk
https://www.run4schools.nl/koninklijke-onderscheiding/?fbclid=IwAR1B6WemAoHukhpgf3Tf-bpjmbjPjaUdEmCvY1P3vavv_0fYBEpsqHlzAR8
https://www.run4schools.nl/koninklijke-onderscheiding/?fbclid=IwAR1B6WemAoHukhpgf3Tf-bpjmbjPjaUdEmCvY1P3vavv_0fYBEpsqHlzAR8
https://www.run4schools.nl/koninklijke-onderscheiding/?fbclid=IwAR1B6WemAoHukhpgf3Tf-bpjmbjPjaUdEmCvY1P3vavv_0fYBEpsqHlzAR8
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22 OKTOBER RUN4SCHOOLS OP MARATHON EXPO ROTTERDAM 

Na twee afgelaste marathons in april 2020 en 2021, kan de Rotterdam marathon editie 2021 toch 

nog doorgaan vinden op zondag 24 oktober. We zijn weer aanwezig op de Marathon Expo van 

Rotterdam Marathon met onze massage plaza. Twee dagen hebben onze masseurs hard gewerkt en 

klaar gestaan voor de lopers en voor Run4Schools. Baie dankie aan alle vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 OKTOBER COUNTDOWN LESLIE ROTTERDAM MARATHON 

De Rotterdam marathon in oktober betekent na jaren voor Leslie de mogelijkheid voor deelname. 

Normaal gesproken valt Rotterdam qua planning te dicht op ‘onze’ Two Oceans Marathon waardoor 

deelname niet mogelijk is. 
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24 OKTOBER PR VOOR LESLIE OP DE ROTTERDAM MARATHON 

Gefeliciteerd Leslie, we zijn onwijs trots op jouw prestatie.  

 

About today’s @marathonrotterdam 2:35:54 

Never stop dreaming & believing. After 12.5 years i broke my own personal best | Valencia feb. 2009 

2:36:48 | Thanks to my team, your support means so much to me.  

  

https://www.instagram.com/marathonrotterdam/
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26 NOVEMBER    WARM WELKOM NA 2,5 JAAR IN KAAPSTAD 

Onwijs trots op de kinderen en coaches van onze scholen. Wat een warm welkom op Caradale 

Primary na onze aankomst in Kaapstad! Leslie en Jan zijn na 2,5 jaar weer in Kaapstad voor een druk 

programma. Voor Leslie en Frank staat zaterdag 27 november de 100 km UTCT ultratrail Cape Town 

op het programma. Jan en Leslie reizen met een mooie groep lopers en supporters deze week af.  

‘Welcome back to the Mothercity ‘ 

5 weeks of putting together a vision and that was to host our first collective  

of schools concert and showcasing our creative art talents! 

  These kids blew us away! 

Celebrating our success with a dance they wanted their dance coaches to join in on  

We are SO proud of all of you! And cannot wait for future concerts to come  

Shout out to the most amazing coaches for pulling this off today  

 

 

26 NOVEMBER HOCKEY CLINIC AT ALPINE PRIMARY 

Dezelfde middag verzorgen de tienermeiden Puck Knaap, Saar Smit en Fien Könings een geslaagde 

hockey clinic voor maar liefst 50 kinderen op Alpine Primary. Mede mogelijk gemaakt door 

jumbohockey.nl.  Prachtig meiden om door jullie inspiratie onze kinderen te zien genieten. 
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30 NOVEMBER OPENING LEARNING CENTRE  

NORTHWOOD PRIMARY SCHOOL 

Dit zijn de mooie woorden die de scholiere uitsprak op Northwood, voorafgaande aan de opening 

van ons Learning Centre. Voor Leslie aanleiding om samen met haar de opening te doen en samen 

het lint door te knippen.  

As a grade 7 learner at this school, I have had the pleasure of enjoying most of what Run4Schools has 

gifted our school with over the years. 

The turf has given the learners years of safe physical activity with all of our passionate coaches. The 

dance studio has become a favourite to many, as we have the opportunity to showcase our musical, 

as well as rhythmic talents. 

Apart from that, we enjoy many after school activities with Run4Schools, and the computer lab and 

Learning centre is another firm favourite of the exciting additions. 

On behalf of the learners, I want to thank all our coaches and those who've selected them so 

perfectly, for the work that they do for us and the community. 

We have formed lasting bonds and memories that will remain with us long after we've left this school. 

I'd like to end off with this poem: 

Valuable is the work you do 

Outstanding is how you always come through. 

Loyal, sincere and full of good cheer, 

Untiring in your efforts throughout the year... 

 

Notable are the contributions you make. 

Trustworthy in every project you take. 

Eager to reach your every goal. 

Effective in the way you fulfill your role. 

Ready with a smile like a shining star, 

Special and wonderful, that's what you are. 

Thank you 
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27&28 NOVEMBER ULTRA-TRAIL CAPE TOWN (UTCT) 

Het weekend van 27 en 28 november staat in het teken van de UTCT. Onze lopers hebben hier 

maanden naar toe gewerkt. De volgende lopers staan aan de start en supporten hiermee 

Run4Schools: Jan Knaap en Peter Smit (21,1 km), Tomer Zakai, Paul Pruimboom en Frederik Gerner 

(65 km), Frank Paco Steyn en Leslie Pangemanan (100 km). Wat een weekend en wat een support 

langs de lijn en ook vanuit Nederland. De volgende verslagen bereiken ons: 

“Deze trail heeft weinig met hardlopen te maken, overwegend klauteren over rotsen en stenen 

waarbij de handen ook regelmatig gebruikt moeten worden en dan sta je plotseling ook nog voor een 

waterpartij…” 

Aldus Jan Knaap 
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“Deze dag was een absolute topdag. Alle soorten weer meegemaakt: zon, storm, regen, mist. De 

Tafelberg is echt een big MF, superheftige klimmen en afdelingen. Boven op de berg geprobeerd 

plassen te ontwijken maar snel tactiek gewijzigd naar recht door de plas. Echt geen enkele kilometer 

is makkelijk, je krijgt niets cadeau. Maar dit was wederom een ongelooflijke ervaring, zeker met 

zakenpartner en maatje Frederik te hebben gelopen die me door de lastige momenten heeft heen 

geholpen. Superveel respect voor Les die met 100km een buitenformaat uitdaging is aangegaan. We 

blijven hem volgen.” 

Aldus Paul Pruijmboom 

 

 

“What a beautiful journey yesterday an emotional roller coaster, to all my family, friends and 

sponsors I would like to thank you from the bottom of my heart for everything..... Let me mission onto 

the next challenge  

Officially a 100km trailer  ek se maar net 21hr59mins40sec...... For a first timer ” 

Aldus onze manager Frank Steijn 
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“Goede morgen vanuit Kaapstad. Een algemeen bericht voor iedereen die mij persoonlijk kent en 

heeft meegeleefd! Hou je vast en “heb je even”? 

Het is de “day after” en wanneer ik dit schrijf komen de emoties weer op……. slechte nacht en mijn 

hele lijf doet pijn, bont en blauw. 

Het was extreem in vele opzichten. De start om 04:00 in ochtend, met een lamp op je hoofd de eerste 

uren de bergen in, en juist toen het licht werd ben ik voor de 1ste keer hard voorovergevallen, hierna 

nog enkele keren, de 1ste val is mij de hele race blijven achtervolgen, alles kapot! Knieën, handen en 

elleboog open, vooral mijn linker knie en hand waren meteen opgezwollen. Dan ga je met jezelf in 

gesprek, ik ben hier niet voor gemaakt en kan dit gewoon niet, dit parcours staat naast de vele 

hoogte meters, bergen die je moet beklimmen, bekend als “technisch”, veel over stenen & rotsen. 

Hardlopen is dan gewoon onmogelijk. Hoogtevrees was een grote geestelijke kwelling, waar je op een 

gegeven moment rond de 50km met een kapot lichaam via haken en kettingen in de rotsen stijl 

omhoog moet, ben ik in paniek geraakt, ik heb minuten stil tegen een rotswand gezeten omdat ik niet 

verder durfde, niet omhoog en al helemaal niet terug. 

Het was typisch Kaapstad-weer, storm de hele dag en gaandeweg de dag veel regen. Ik wilde 

opgeven, uitstappen, dat had misschien verstandig geweest, en dan krijg je een bericht, van thuis, een 

filmpje, Anouk die zegt dat ze trots op mij zijn en Louie die je “strijder” noemt.  

Jan Knaap, dochter Puck, familie Smit, vrienden en Run4Schools coaches hebben mij elke 12.5km 

gezien en mij er doorheen gesleept. Ik moest door, dan maar wandelen en joggen waar mogelijk. Het 

werd natuurlijk weer donker en in het pikkedonker, stromende regen de laatste uren ingegaan, door 

de kou bevangen, heb ik laatste 10km met een deken om mij heen gebonden gelopen! Nogmaals veel 

dank voor jullie steun aan mij persoonlijk en stichting Run4Schools. De finish gehaald & dankbaar. 

Ik ben gevolgd door een cameraploeg en heb zelf ook wat gemaakt met GoPro voor de camera man. 

De beelden krijgen jullie te zien. Wanneer mogelijk kom ik eerder naar huis,  de lockdown en 

verplichte quarantaine voor mij na thuiskomst heeft voor mijn familie en zakelijk een impact. Hopelijk 

tot gauw, mooie zondag en lieve groet     🇿🇦.” 

Aldus Leslie 
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Kijk hier de bijzondere aftermovie van Leslie zijn UTCT terug. 

Stuk voor stuk helden die hiermee het verschil maken voor Run4Schools. En vele euro’s bij elkaar 

gelopen hebben. Frederik Gerner heeft samen met Paul Pruijmboom & hun collega’s vanuit Forward 

One een prachtige donatie gedaan om de R4S Schoolkitchen op Alpine Primary mede mogelijk te 

maken. 

En gelukkig keerden ook allen weer veilig thuis, na de uitbraak van de Omnikron variant van Covid in 

Zuid-Afrika.  

 

24 DECEMBER 17 JAAR STICHTING RUN4SCHOOLS  

Met dank aan alle vrijwilligers en donateurs. Kleine bedragen, grote bedragen, samen zijn we al 17 

actief in Mitchells Plain door middel van het organiseren van sport-, dans-, zang- en spel activiteiten 

op vier lagere scholen en bereiken we dagelijks 5.000 kinderen. Kinderen die door onze inzet even 

veilig en onbezorgd kunnen spelen met leeftijdgenoten. Iets wat voor ons in Nederland zo 

vanzelfsprekend is, maar daar helaas niet. 

Trots op Leslie Pangemanan die al heel wat kilometers, letterlijk & figuurlijk, heeft afgelegd voor zijn 

droom.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dPfD2QwxPrE
https://www.facebook.com/run4schools/?__cft__%5B0%5D=AZXgTg5GncszuGPEewgxkExl1NN98a1C-6hVpfOLbMSfpeYgFmPndieBgY82pOB0G2WmLw-KsxCZ5jjidrtZVbPIARzhNFx3Alpf7UiIDzIERkUStBSJyrABVBM42P4Xafw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/leslie.pangemanan?__cft__%5B0%5D=AZXgTg5GncszuGPEewgxkExl1NN98a1C-6hVpfOLbMSfpeYgFmPndieBgY82pOB0G2WmLw-KsxCZ5jjidrtZVbPIARzhNFx3Alpf7UiIDzIERkUStBSJyrABVBM42P4Xafw&__tn__=-%5DK-R
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25 DECEMBER  BESTUURSLID EN AFRIKA CORRESPONDENT MIRIAM 

MANNAK PLOTSELING OVERLEDEN 

Op eerste kerstdag bereikt ons het intens droevige bericht dat ons bestuurslid SA, Miriam Mannak is 

overleden in Nederland. Miriam was op bezoek bij haar ouders, herstellende van een heftige griep, 

erg moe en had de laatste weken ineens last van erge hoofdpijn. Ze bleek een hersentumor te 

hebben.  

 

 

Haar dood is een groot verlies voor haar gezin, familie, vrienden, collega’s en Run4Schools. 

Baie dankie en rust zacht Miriam. Liefs, Leslie & Anouk, bestuur Run4Schools en Team ZA. 
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JAARCIJFERS 
INKOMSTEN 

 

In 2021 heeft Stichting Run4Schools € 120.356 aan inkomsten weten te generen, hetgeen 7% meer is 

dan in 2020 en in lijn ligt met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Vanwege de Corona 

pandemie, die ook veel impact op onze stichting heeft, een situatie waar wij erg trots op zijn. De 

totale inkomsten hebben zich als volgt ontwikkeld: 

• Sponsorlopen – ondanks het feit dat er in 2021 als gevolg van Corona weinig fysieke 

evenementen georganiseerd konden worden, is een bedrag van € 42.031 aan inkomsten uit 

hoofde van sponsorlopen gerealiseerd. Met name de UTCT 100km Trial (Kaapstad) in 

november, de eindafrekening van de Letterenloop 2020 en vooruit ontvangen donaties 

m.b.t. de Two Oceans Marathon 2022 liggen hieraan ten grondslag 

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

donateurs heeft er in 2021 toe geleid dat voor maar liefst € 78.148 aan donaties is 

ontvangen. Meer dan ooit hebben diverse personen, stichtingen (zonder winstoogmerk) en 

instanties die Run4Schools een warm hart toedragen donaties gedaan. Een aantal van deze 

partijen heeft zich voor de komende jaren aan Stichting Run4Schools gecommitteerd. 

Daarnaast zijn er diverse personen die maandelijks een financiële bijdrage leveren.  

• Benefiet avonden – helaas is het in 2021 vanwege Corona niet mogelijk geweest om een 

film- en/ of benefietavond te organiseren.  
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UITGAVEN 

 

De uitgaven van Stichting Run4Schools bedragen in 2021 € 75.711 en daarmee heeft Run4Schools 

2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat (+ € 44.646). Hierbij een toelichting op de 

kostenontwikkeling: 

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

Afrika en bedragen in 2021  € 47.653, hetgeen iets hoger is dan de afgelopen jaren en 

voornamelijk het gevolg van het doorvoeren van enkele salarisverhogingen. 

• Verwervingskosten – bedragen € 11.050 en liggen daarmee in lijn met 2020. In vergelijking 

met de jaren daarvoor zijn de verwervingskosten fors lager. Het feit dat er de afgelopen twee 

jaar nagenoeg geen evenementen georganiseerd konden worden, speelt hierbij een grote 

rol. In relatie tot de inkomsten bedragen de verwervingskosten 9%, hetgeen in vergelijking 

met voorgaande jaren erg laag is. Veel donaties en giften zijn ontvangen zonder dat er 

verwervingskosten tegenover stonden. 

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

en liggen met € 3.185  in lijn met voorgaande jaren.  

• Holiday & Food Program  - de fors lagere kosten t.o.v. 2020 (€ 4.615 vs € 24.496) worden 

verklaard doordat in 2020 eenmalig een groot food program is opgezet. De kosten in 2021 

liggen in lijn met de jaren vóór 2020. 

• Materiaalkosten  - in 2021 is relatief weinig geïnvesteerd in materialen. Dit wordt onder 

meer veroorzaakt doordat in 2021 niet het volledige programma uitgevoerd kon worden als 

gevolg van de Corona pandemie. Tevens is in 2019 fors geïnvesteerd in materialen voor de 

Music & Dance Rooms op Northwood en Alpine Primary en het Northwood Learning Center. 

Hier plukken we momenteel nog steeds de vruchten van. 

• Overige projectkosten – bedragen € 7.579 en liggen daarmee € 1.500 lager dan in 2020. Ook 

hier speelt mee dat we in 2021 niet ons volledige programma hebben kunnen draaien als 

gevolg van Corona. 

• Onderhoud velden – met € 2.118 liggen deze kosten op een vergelijkbaar niveau als in 2020. 
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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. 


