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Assen, 8 juni 2018

4 Mijl van Assen steunt UNICEF
Nieuws
Op 15 sept kan elke deelnemer aan de 4 Mijl van Assen UNICEF steunen. Dat kan via een vrijwillige donatie bij
inschrijving. Of door te gaan rennen in het speciaal ontworpen 4 Mijl shirt. Basisschoolleerlingen ontvangen
deze bij hun gratis inschrijving. Teams kunnen tot 1 juli hun persoonlijke shirt bestellen op de site
4mijlvanassen.nl. Zo stimuleert meedoen de kansen voor kinderen wereldwijd. Om te spelen, te sporten en te
leren.
Achtergrond
Op zaterdag 15 september 2018 is de eerste editie van de 4 Mijl van Assen voor jeugd en volwassenen. En in de
Rabo Scholencompetitie AssenRuns lopen basisschoolleerlingen die dag 500m, 1.000m of 1.500m. Deze
stimulans voor een gezond leven moet verder reiken dan alleen Assen. De 4 Mijl van Assen steunt daarom
UNICEF, via een samenwerking met het UNICEF regio team Centraal Drenthe en de 4 Mijl-sponsor New Nexus.
Het regioteam van UNICEF is bijzonder verheugd met deze samenwerking, die bijdraagt aan het kunnen bieden
van hulp aan kinderen wereldwijd. Kinderen die slachtoffer zijn van conflicten, natuurrampen en andere
noodsituaties.
Elke basisschoolleerling die deelneemt ontvangt een prachtig gratis UNICEF-sponsorshirt. Daarnaast ontvangt
UNICEF per verstrekt shirt een donatie vanuit de 4 Mijl van Assen. Hiertoe werkt de 4 Mijl van Assen samen
New Nexus. Op deze wijze draagt elke rennende leerling bij aan hulp via UNICEF. Volgens deze formule zijn
maximaal 300 shirts beschikbaar voor basisschoolleerlingen. Dus ‘zo lang de voorraad strekt’.
Om het werk van UNICEF toe te lichten én deze manier van steun aan dat werk organiseert UNICEF een
rondgang langs Asser basisscholen in de wijk Marsdijk. Scholen in andere Asser wijken die hiervan gebruik willen
maken kunnen daarvoor contact opnemen met UNICEF (zie contactgegevens).
Deelname aan de 4 Mijl van Assen kan ook met een bedrijfs- of familieteam. Daarbij horen gepersonaliseerde
loopshirts met het eigen bedrijfslogo of teamnaam. Ook voor elk besteld teamshirt doet New Nexus een
donatie aan UNICEF. Vanwege de lange productietijd van gepersonaliseerde shirts kunnen teams zich
inschrijven tot 1 juli.
Naast de opbrengsten uit de 4Mijl-shirts kan elke deelnemer bij inschrijving op de site tevens een vrijwillige
bijdrage doen aan UNICEF.
---------De 4 Mijl van Assen
Tegelijk met het SWAMP-festival is op zaterdag 15 sept. 2018 de eerste editie van de 4 Mijl van Assen. Start en
finish liggen in het Anne Frank Park in de wijk Marsdijk. De 4 Engelse mijlen (6,4 km) lopen door de wijk, langs
het Havenkanaal en het Noord Willemskanaal. Het programma start met de korte runs voor
basisschoolleerlingen in de Rabo Scholencompetitie. De 4 Mijl van Assen is een van de zes runs in het
AssenRuns loopcircuit.
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