
PERSBERICHT 
17 maart 2017 

Sponsor event Learning4Hope in Zeist 
Volg zelf een workshop en geef anderen hoop en een kans om ook te leren!  

 
De stichting School van Geduld organiseert op zaterdag 25 maart een sponsor event 
Learning4Hope in Zeist. Tijdens Learning4Hope verzorgen enthousiaste professionals 
belangeloos negen workshops voor jong en oud. De volledige opbrengst komt ten goede aan 
de stichting School van Geduld. Zij biedt kwetsbare mensen in Zuidoost-Azië de kans om hun 
potentie te ontwikkelen voor een betere toekomst. Learning4Hope combineert zelf kennis 
opdoen met betrokken zijn bij levensveranderend werk aan de andere kant van de wereld. 
 
Welke workshops worden er gegeven? 

1. Wat ben jij kwijt als je computer stuk gaat? – Sonny Spaan 
2. Droomworkshop, leef je droom! – Pim Uytenbogaardt 
3. Laat je verrassen door kleur! – Elske Wiegeraad 
4. Make-up – Rianne Sijl 
5. Denken als een kunstenaar – Hanke Wiegand 
6. Fotograferen met je mobiel – Pieter Bosch 
7. Kennismaken met wijn – Migchel Dirksen 
8. Popcornmachine bouwen – Sjoerd Bronsema (kinderen vanaf 10 jaar) 
9. Maak je eigen Picasso – Marieke de Jager (kinderen tot 10 jaar) 

Kun je geen workshop volgen? Dan ben je welkom voor koffie met taart, suikerspinnen of cupcakes.  
 
Programma 
13:00 -13:30 Zaal open en inloop 
13:30 -15:00 Eerste ronde workshops 
15:00 -15:30 Pauze met koffie, thee, drankje en taart 
15:30 -16:00 Presentatie stichting School van Geduld en lancering van de website 
16:00 -17:30 Tweede ronde workshops 
17:30 -18:00 Napraten 
 
Datum, locatie en kosten 
Het sponsor event is op zaterdag 25 maart in De Citadel, Bergweg 6 in Zeist. De kosten van een 
workshop zijn € 25,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen. De volledige opbrengst gaat naar de 
stichting School van Geduld. 
 
Stichting School van Geduld 
De stichting School van Geduld helpt de families die in 2005 getroffen zijn door de tsunami’s en 
daarna zonder enige bezittingen een nieuw leven moesten beginnen op een nieuwe plek. Het doel is 
om hen weer hoop en een toekomstperspectief te geven en de vaardigheden daar iets moois van te 
maken. Dit doen zij door het leiden van een kleuterschool, aanbieden van microkredietprogramma 
voor volwassenen, geven van naschoolse lessen in 5 dorpen en leiderschapstrainingen voor tieners, 
organiseren van een jaarlijks zomerkamp voor kinderen en ouders uit 7 dorpen en het steunen van 
middelbare scholieren met een bijdrage in schoolkosten. 
 
Meer informatie en aanmelding 
Programma: zie www.schoolvangeduld.nl/learning4hope/ 
Aanmelding: info@schoolvangeduld.nl  
Meer informatie: Paul Koeleman, 06 5115 3890 of paul.koeleman@solcon.nl 
 
 

 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, foto’s of een interview n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
 
Paul Koeleman |  06 5115 3890 | paul.koeleman@solcon.nl 
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