SPONSORLOOP LOKHORSTSCHOOL DEIL
=> SCHOMMELS VOOR KÜSMŐD

Begin 2011 kwam de Lokhorstschool in Deil met het initiatief om een sponsorloop te organiseren
waarvan de opbrengst bestemd zou zijn voor de lagere - en kleuterschool in Küsmőd.
Na de meivakantie kwamen twee leden van de Werkgroep ‘Küsmőd - Tricht’, Ike van Zadelhoff en
Jacqueline de Niet in Hongaars kostuum op school. Zij hebben aan alle groepen foto’s laten zien
over het dagelijkse leven in Küsmőd; foto’s van de koeien die naar het land gaan, het bakken van
brood, de waterpomp in de straat en natuurlijk ook van de lagere- en kleuterschool.
Na de fotopresentatie hebben Ike en Jacqueline de kinderen een Hongaars liedje Hétfö, kedd
aangeleerd. Het liedje gaat over de dagen van de week. Ook hebben zij met alle kinderen een
Hongaarse dansje gedaan. Dit alles was bedoeld om zo de kinderen te informeren over dat kleine
dorp in Roemenië.
In de weken voorafgaand aan de sponsorloop hebben alle kinderen hun best gedaan om zoveel
mogelijk sponsors te zoeken die voor ieder gelopen rondje een betaald bedrag zouden betalen.
Met het totale bedrag zou de school in Küsmőd dan (buiten)speelmaterialen kunnen aanschaffen.
De sponsorloop vond plaats op vrijdag 20 mei 2011. Voordat alle kinderen begonnen te rennen
en te hollen, werd er eerst nog een keer het Hongaarse lied gezongen. Het was die dag erg
warm, maar gelukkig waren er heel veel ouders en ook veel opa’s en oma’s om de kinderen aan
te moedigen.
Op maandag 20 juni werd er door de kinderen aan Ike en Jacqueline een grote EMMER GELD
overhandigd met daarin de opbrengst van de sponsorloop. Na de eerste telling op school dacht de
schoolleiding dat de opbrengst € 4.144,- was. Bij storting op de bankrekening bleek het bedrag
zelfs € 4.270,78. EEN FANTASTISCH RESULTAAT dus!
Dank aan de juffen Magda en Annerieke voor het initiatief. Dank aan alle leerkrachten voor hun
medewerking. Dank aan alle sponsors, maar vooral:
DANK AAN ALLE LEERLINGEN VAN DE LOKHORSTSCHOOL!
Ook de andere leden van de Werkgroep ‘Küsmőd - Tricht’ waren totaal overdonderd toen Ike en
Jacqueline tijdens een vergadering de opbrengst van de sponsorloop vertelden.
Tijdens de viering van het 20-jarig jubileum van de zusterband in oktober 2011 heeft Ike het
bedrag symbolisch aan hoofdonderwijzeres Gellérd Marika aangeboden. Naast het geldbedrag
werd ook een wip-wap overhandigd en ter plaatse – onder grote hilariteit – in gebruik genomen
door Jacqueline de Niet en Jaap van Assenbergh. Op verzoek van de school zou het geld op de
bankrekening van de werkgroep blijven staan, totdat een beslissing genomen zou worden over
wat ze wilden aanschaffen.

In augustus 2012 is in Küsmőd overleg geweest met alle juffen, een aantal ouders, de
burgemeester en Jacqueline hoe het bedrag te besteden. Tijdens dit overleg werd besloten een
lijst te maken wat men graag wilde aanschaffen; niet alleen binnen- en buitenspeelgoed, maar
ook diverse les- en knutselmaterialen.
Nadat de lijst was opgesteld, is deze via de burgemeester aan Jacqueline toegezonden. In een
vergadering van de werkgroep werd besloten het benodigde bedrag van € 1.250,- ter beschikking
te stellen. Vervolgens is het bedrag door Jacqueline in december 2012 – in bijzijn van de
burgemeester – aan de juffen overhandigd.
Tijdens het gesprek in augustus 2012 bleek er ook een wens van de schoolleiding om een
gymlokaal in te richten. Het plan is om met het resterende bedrag gymtoestellen aan te schaffen.
Echter door ruimtegebrek in de huidige school kan men nog niet tot aankoop overgaan. Men is
druk bezig hier een oplossing voor te bedenken. Tot die tijd blijft het overgebleven geld van de
sponsoractie op de bankrekening van de werkgroep staan.
Uiteraard houden wij u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

