
WAT DOET HET JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR BREDA?
Maar liefst 1 op de 9 kinderen en jongeren in Breda groeien op in een gezin dat moet rondkomen 

van een minimum inkomen. Dat zijn ruim 3.800 kinderen en jongeren. Zij kunnen niet sporten of 

iets creatiefs doen. Sporten of je creatief uiten is niet alleen leuk maar ook belangrijk. Kinderen 

 leren samenwerken, omgaan met winst en verlies en doen allerlei vaardigheden op waar ze hun 

hele leven iets aan hebben. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen en zitten ze lekkerder in hun vel. 

Dat is goed voor het kind, de klas, de buurt en uiteindelijk de hele samenleving! Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Breda zorgt ervoor dat deze kinderen niet langs de zijlijn moeten blijven staan.  

Wij betalen de contributie en sportkleding of bijvoorbeeld het lesgeld en de nodige instrumenten.

WAAROM JE MEE WIL DOEN AAN REN JE ROT!
Voor de kinderen op school is Ren Je Rot een initiatief waarbij ze zich samen kunnen inzetten 

voor een ander. Misschien is er wel een klasgenoot, of vriend(in) die hulp kan krijgen van het 

Jeugdfonds. Meedoen is een mooie kans om het sportieve evenement van de Singelloop, waar de 

school misschien al aan mee zou doen, nog specialer te maken! Iets wat écht kan gaan leven in 

de klas, zodat iedereen elkaar blijft motiveren om zich keihard voor dit doel in te zetten. Na afloop 

kan de hele school met trots terugkijken op het behaalde resultaat. 

HOE WERKT HET INZAMELEN VAN DONATIES?
Het Jeugdfonds heeft een eigen actieplatform voor Ren Je Rot. Hier wordt voor elke deelnemende 

school een eigen pagina aangemaakt die gedeeld kan worden met iedereen die wil doneren. Op 

deze pagina kan vanuit de school een streefbedrag worden toegevoegd, kunnen donateurs een 

bericht achterlaten (of anoniem doneren) en wordt het totale opgehaalde bedrag bijgehouden. 

Doneren kan dus makkelijk online en het is niet nodig voor de school om dit geld zelf te 

 verzamelen en te bewaren. Alle donaties komen direct bij het Jeugdfonds terecht. 

WIJ WILLEN MEEDOEN AAN REN JE ROT!
Super! Het is hartstikke simpel om als school mee te doen aan Ren Je Rot. Het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur Breda zorgt ervoor dat je school een eigen pagina krijgt onder de actie Ren je Rot.

Hoe werkt het:
• Stuur een mail naar breda@jeugdfondssportencultuur.nl dat je mee wilt doen met Ren je Rot 

 samen met de naam van je school, contactpersoon met contactgegevens en logo van de school. 

Om het helemaal jullie pagina te maken, is het ook leuk als we onderstaande informatie ontvangen:

• een leuke foto van de school (745 x 419 pixels)

• een logo van de school (80 x 80 pixels)

• een eventueel streefbedrag 

• een motivatie waarom jullie meedoen wat donateurs kunnen lezen

• laat weten hoeveel leerlingen er op de school zitten.

Je krijgt een mailtje van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda zodra de pagina 

klaar staat. Dan kunnen de leerlingen deze delen met familie, vrienden, de buren 

en zo een mooi bedrag ophalen om kinderen te helpen.

REN JE ROT!  
Om kinderen  
mee te laten  
doen aan sport  
en cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda  organiseert dit  

jaar de Ren Je Rot sponsorloop, tijdens de familieloop van 

de Singelloop Breda.  Kinderen  schrijven zich in voor de 

familieloop en  kunnen via Ren Je Rot geld inzamelen voor 

het fonds. Dit geld wordt ingezet om de contributie of het 

lesgeld te betalen voor kinderen bij wie daar thuis geen 

geld voor is. Zo zorgen we ervoor dat alle  kinderen mee 

kunnen doen!

Een initiatief van

START!
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