
Doe mee met de
RACE FOR REFUGEES

 

Wereldwijd zijn miljoenen mensen alles kwijtgeraakt door een oorlog of ramp.
Wil jij sportief in actie komen?

 

Doe mee met de Race for Refugees!
 

Loop mee met de Halve Marathon in Zwolle, verleg je grenzen tijdens de
MudMasters Obstacle Run, race mee op je fiets tijdens de Le Champion

Markertoer of kies je eigens spotieve uitdaging en kom in actie voor
vluchtelingen wereldwijd.

 
Doe je mee? 

Meld je aan als team of individu op:
raceforrefugees.com



Doe mee met de
RACE FOR REFUGEES

Sluit je vandaag nog aan en maak direct
een verschil voor mensen in nood.

Ik ben heel dankbaar voor mijn leven. Ik heb alles. Ik voel
me rijk met wat ik heb. Daarom vind ik het heel mooi iets

terug te kunnen geven. De race of refugees heeft een mooie
teamspirit. In je eentje kan je niet zoveel bereiken als met

een hele groep. Dat vind ik het mooie aan deze actie.
- Chrystel

Ik zag beelden van vluchtelingen. Ik zag hoe ze alles achter
moesten laten en dat raakte me. Ik zat op dat moment

lekker warm op mijn bank, maar die mensen hebben op dit
moment geen veilig thuis. Dat vind ik heel erg. De race for

refugees is echt wat voor mij. Het is een sportieve uitdaging
waarmee ik in actie kom voor mensen in nood. 

- Lisanne

Kies één van de sportieve uitdagingen. Loop mee met de Scania halve marathon in Zwolle, verleg 
je grenzen tijdens de Mudmasters Obstacle Run of fiets mee tijdens de Le Champion Markertoer. 

Hoe werkt het?

Ga naar raceforrefugees.com en klik op 'Doe Mee'. 
Maak een sponsorpagina aan en kies een sponsordoel.

Meld je aan bij het sportevenement via de link die je krijgt in de bevestigingsmail.

Vraag vrienden, familie, kennissen, buren en/of je sportclub om je te sponsoren.

Trainen maar: met onze sporttips en support ben jij straks helemaal goed voorbereid..

Het is zover: samen staan we aan de start en zorgen we voor een onvergetelijke ervaring!
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