
 
 

 

KIDSHARE GAAT DE TOP VAN AFRIKA BEKLIMMEN:  MOUNT KILIMANJARO 

 

 
 

 

Durf jij een TOP-prestatie te leveren ? 

Klim dan met ons mee naar de top van de hoogste berg in Afrika: Mount Kilimanjaro. 

De Kilimanjaro is 5895 meter hoog en daarmee de hoogste vrijstaande berg van de wereld ! 

In de zomer van 2016 klim je naar boven, door de schitterende Afrikaanse natuur. 

We nemen de Lemosho route van 8 dagen. Op die manier nemen we een extra dag om te 

acclimatiseren op de berg. Zo is de kans om de TOP te halen groot. 

Durf jij deze TOP-prestatie te leveren ? 

 

Kun jij het beste in jezelf naar boven halen ? 

Kidshare foundation bouwt scholen voor de armste kinderen in Afrika. Als je mee doet een de klim van 

de Kilimanjaro laat je je sponsoren voor dit goede doel. Kidshare heeft een nieuw programma 

ontwikkeld: schoolgeld betalen voor de armste, slimme meisjes van Kenia. Deze meisjes zijn zo arm 

dat ze niet naar de middelbare school kunnen gaan. Ze zijn slim maar kunnen hun talenten niet 

ontplooien. We halen sponsorgeld op voor deze TOP-girls. Zo geef jij hen een toekomst waarin zij een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van hun land. Door jouw TOP-prestatie haal je zo 

het beste in jezelf naar boven ! 



 
 

Dit is Floyce, ze is 10 jaar. Ze woont op het platteland van West-Kenia. Haar vader is twee jaar 

geleden overleden. De moeder van Floyce staat er nu alleen voor. Ze heeft 9 kinderen. Ze heeft geen 

werk. Ze kan haar kinderen maar 1 maaltijd per dag geven. Floyce zit op de basisschool. Ze is slim. Ze 

is een TOP-girl. Floyce wil dokter worden, dat is haar droom. Haar moeder kan straks het schoolgeld 

voor de middelbare school niet betalen. Kidshare heeft het TOP-girls programma ontwikkeld.  

Jij kunt Floyce helpen haar droom waar te maken. Jij bent TOP ! 

 

Doe mee 

Het beklimmen van de Klimanjaro is een TOP-prestatie ! Kun jij dat aan ? Doe dan mee ! 

De tocht staat gepland voor de tweede helft juli 2016. Je vliegt naar Nairobi. Daar nemen we de bus 

naar Moshi in Tanzania. We slapen daar in een lodge en ontmoeten het bergteam. De volgende dag 

rijden we met jeeps naar Mount Kilimanjaro national park. We gaan lopen. We doen de Lemosho 

route, de mooiste. We slapen in tenten. We lopen in zes dagen naar de top. Zo hebben we een extra 

dag om te acclimatiseren. Zo is de kans om de TOP te halen groot. Daarna gaan we in twee dagen 

naar beneden. We komen weer in onze lodge in Moshi. De kosten voor deze reis begroten we op  

€ 1450, exclusief vliegticket. Na de klim kun je nog gaan genieten van een safari, je kunt projecten 

van Kidshare bezoeken of gaan luieren op het strand van Zanzibar. 

 

TOP-girls 

We vragen jou je te laten sponsoren voor € 1600.  Deze bijdrage is bestemd voor meiden zoals 

Floyce. Kidshare foundation gaat een nieuw programma starten voor de armste, slimme meisjes. We 

gaan het schoolgeld betalen voor Floyce. Zo kan ze doorleren. We gaan met onze partner ADC een 

speciaal trainingsprogramma opzetten voor deze TOP-girls. In Nederland gaan we speciale acties 

houden om zo veel mogelijk slimme meisjes te kunnen helpen. We vinden het TOP als je meedoet ! 
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