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Assen, 31 maart 2019

4 Mijl van Assen steunt UNICEF
Nieuws
Op 14 september 2019 kan elke deelnemer aan de tweede editie van de 4 Mijl van Assen UNICEF steunen. Dat
kan via een vrijwillige donatie bij de online-inschrijving. Of door als basisschoolleerling te gaan rennen in de
UNICEF-versie van het speciaal ontworpen 4 Mijl loopshirt. Leerlingen ontvangen dit shirt gratis bij hun
inschrijving. Zo vergroot je de kansen voor kinderen wereldwijd. Ieder kind heeft tenslotte recht op sport en
spel! Maar let op: er zijn maximaal 300 shirts beschikbaar voor basisschoolleerlingen.
Achtergrond
Op zaterdag 14 september 2019 is de tweede 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. De
Rabobank Assen en Noord-Drenthe is ook sponsor van de 4 Mijl van Assen. De organisatie vindt dat deze
stimulans voor een gezond leven verder moet reiken dan alleen Assen. Daarom steunt de 4 Mijl van Assen
UNICEF, via een samenwerking met het UNICEF regioteam Centraal Drenthe. Het regioteam van UNICEF is
bijzonder verheugd met deze samenwerking, die bijdraagt aan het kunnen bieden van hulp aan kinderen
wereldwijd. Maar UNICEF kan dit niet alleen!
De organisatie van de 4 Mijl van Assen doneert een klein bedrag voor elk deelnemend kind. Dus door mee te
lopen steun je UNICEF en dus kinderen wereldwijd! Elke basisschoolleerling die deelneemt ontvangt ook nog
gratis het prachtige 4 Mijl van Assen shirt, gesponsord door de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Dus nog een
extra reden voor de basisschoolleerlingen om zich stevig in te zetten op 14 september. Je moet je wel op tijd
aanmelden want er zijn maximaal 300 shirts beschikbaar voor leerlingen van de basisscholen. Dus een gratis
shirt geldt alleen zo lang de voorraad strekt.
Bovendien kan elke deelnemer aan de 4 Mijl van Assen, jong en oud, bij inschrijving op de site een vrijwillige
financiële bijdrage doen aan UNICEF. De inschrijving start op 31 maart 2019.
Om zo veel mogelijk kinderen aan te moedigen mee te doen, zijn UNICEF jeugdvoorlichters (vrijwilligers)
beschikbaar om de scholen in Assen (en de regio) te bezoeken om meer te vertellen over kinderrechten en hoe
UNICEF kinderen wereldwijd helpt. Scholen die hiervan gebruik willen maken kunnen contact opnemen met het
regioteam van UNICEF (zie emailadres Unicef Jeugdvoorlichting hieronder).
---------De 4 Mijl van Assen
Tegelijk met het SWAMP-festival is op zaterdag 14 sept. 2019 de tweede editie van de 4 Mijl van Assen. Start en
finish liggen in het Anne Frank Park in de wijk Marsdijk. Het parcours van 4 Engelse mijlen (6,4 km) loopt 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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