
Sponsordossier 2017

Genk - Limburg
Van 8 tot en met 15 mei 2017



• Uitwisselingen over heel de  
wereld 

• De wereld verkennen en  
verblijven bij gastgezinnen 

• Vrijwilligerswerk 

• Wereldwijde kennis opdoen 

• Muziek- en dansshow

Wat is Up with People?



TRAVEL with a purpose 
PERFORM for thousands
IMPACT communities 

Visie 

• Ruim sociaal draagvlak  
   geven in Limburg 

• Duurzame impact voor 
de toekomst 

Missie 
 

• Verstandhouding tussen 
verschillende  

achtergronden & culturen 
bevorderen in Limburg 

Impact 

• Hoop en positieve ener-
gie verspreiden  

• Jeugd als sleutel van 
verandering



Zaterdag

Showday

Vrijdag

Educational
day

Donderdag

Vr i jw i l l igers-
werk

Woensdag

Vr i jw i l l i ge r s -
werk

Maandag

Op naar een 
nieuwe 

bestemming Dinsdag

Vr i jw i l l i ge r s -
werk

Zondag

Dag voor 
gastgezinnen



Programma
Zaterdag 13 mei 2017

15 uur: Show 
18 uur: World food village

20 uur: Show 
23 uur: Afterparty met   

DJ DecibleS 
& DJ Petty Thug 



• Jongeren aanspreken
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen

• Vrijwilligerswerk ondersteunen

Overtuigd?

Waarvoor staan wij?



Sponsorpakketten 

World
Sponsor

5000 euro  

• Logo (100%) vermelding op de dag van het evenement 

• World food village: 10 staantafels met gedrukte kaart 

• Show:  
 75 tickets (waarde: 25 euro x 75 tickets = 1.875 euro) 
 5 drankbonnen per inkomkaart  
 (waarde: 75  personen x 5 bonnen per persoon = 375 bonnen) 

• Afterparty



Sponsorpakketten 

Village
Sponsor

 2500 euro

• Logo (50%) vermelding op de dag van het evenement 

• World food village: 5 staantafels met gedrukte kaart 

• Show:  
 35 tickets (waarde: 25 euro x 35 tickets = 875 euro) 
 5 drankbonnen per inkomkaart  
 (waarde: 35 personen x 5 bonnen per persoon = 175 bonnen) 

• Afterparty



• 35 inkomkaarten = 875 euro 
• 35 x 5 = 175 drankbonnen

• 15 inkomkaarten = 375 euro
• 15 x 5 = 75 drankbonnen

1000
euro

 
500 
euro

Sponsorpakketten 

Ere-voorzitter 
Yannick Boes 



De Up with People week in 
Limburg van 8 tot 15 mei wordt 
mogelijk gemaakt dankzij de 

financiële steun van onze 
partners en sponsors



Partner

Sponsort het Limburgse studentenfonds 

Met het studentenfonds krijgen Limburgse jongeren 
financiële steun. Wanneer de studenten 

geselecteerd zijn om deel te nemen aan Up with 
People, maar ze spijtig genoeg de financiële 

middelen niet hebben, kunnen ze zich vanaf nu 
richten tot het 

Limburgse studentenfonds. 



Sponsort het Limburgse studentenfonds 

Partner

Met het studentenfonds krijgen Limburgse jongeren 
financiële steun. Wanneer de studenten 

geselecteerd zijn om deel te nemen aan Up with 
People, maar ze spijtig genoeg de financiële 

middelen niet hebben, kunnen ze zich vanaf nu 
richten tot het

Limburgse studentenfonds. 

Contact Center 



Mensen in ontwikkelingslanden hebben zelf de sleutel in handen. 
Maak ze niet afhankelijk van hulp, maar zet hen op weg naar on-

afhankelijkheid. Help hen ondernemen door rechtstreeks te in-
vesteren, niet alleen financieel maar ook met expertise. Of steun 
ondernemende ngo-projecten. Met deze strategie wil Onderne-
mers voor Ondernemers vzw op termijn hulp overbodig maken. 
Zo brengen we maatschappelijk verantwoord ondernemen bin-

nen het bereik van elke onderneming.  
 

Landen in ontwikkeling hebben veel troeven en wij helpen hen 
om die uit te spelen. Ondernemers voor Ondernemers werkt hier-
voor samen met dynamische ngo’s en meer dan 130 bedrijven. 

Grote en kleine. Omdat we geloven dat ondernemen het Zuiden 
echt vooruit helpt.

Partner

Sponsort Ondernemers voor Ondernemers 



Partner

Sponsort KODA & Vroemdag

Het doel van KODA is een zinvolle vrijetijdsbesteding te 
geven aan Genkse kinderen en jongeren.

Vroemdag is een jaarlijks wederkerend event dat 
kinderen vanaf 10 jaar, uit het bijzonder onderwijs, 
wil aanzetten tot permanente sportbeoefening.



Limburg kent zorg-en onderwijsinstelling Sint-Gerardus in Diepen-
beek als een dynamische en warme organisatie. Wij geloven dat 
iedereen dezelfde kansen verdient, ook als je motorisch beperkt 
bent. Door de unieke combinatie van een schools aanbod, aan-
gepaste zorg en een persoonlijke begeleiding laat Sint-Gerardus 
de kinderen “kind” zijn, de jongeren “jong” zijn en de volwasse-
nen doorgroeien naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Ook 

in de toekomst willen we op een vernieuwende manier actief blij-
ven. Inzetten op vernieuwing vergt echter veel middelen. Met de 
financiële steun en de vrijwillige inzet van vele mensen en organi-
saties in Limburg willen we samen zorgen dat onze zorggebruikers 

zoveel mogelijk zelf kunnen…

Partner

Sponsort Sint-Gerardus 



Partner

Fit for school is een gezondheidseducatie programma voor basis-
schoolkinderen in ontwikkelingsgebied. Dit programma is sinds 2016 
opgenomen in het nationale gezondheidsprogramma van India. Fit 
for school promoot handen wassen en tandenpoetsen als groeps-

activiteit geïntegreerd in dagdagelijkse routine van schoolkinderen.
Al na 1 jaar toepassen van het programma ziet men een significan-

te daling in schoolverzuim en ziekte binnen deze populaties.
Het ‘hand-was-lied’ in Indisch stijl gerealiseerd in samenwerking met 
studenten Uhasselt-PXL en UWP zal deze zomer opgenomen worden 
in de 3  projecten( Opus III-PAZ-IIMC) waar Limburgse studenten de 
voorbije jaren in India het fit for school programma reeds introdu-

ceerden . 
De opname zal nadien over heel India gebruikt worden in kader 

van Fit for School ter ondersteuning van het promoten en aanleren 
van handhygiëne in Indische basisscholen.

Sponsort het hand-was-lied van Fit for school

Hand wash song



Als onafhankelijke vereniging streeft de Diabetes Liga naar de bes-
te zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfron-

teerd wordt. 
Diabetes is een chronische aandoening die steeds prominenter 

aanwezig is in onze maatschappij. 
Er is meer dan ooit nood aan een breed gedragen organisatie die 
diabetes hardnekkig op de agenda blijft zetten en zorgt dat er op 

alle niveaus over diabetes gepraat wordt.
In onze afdeling Maaskant/Oost-Limburg zijn we op vele terreinen 
actief en staan we ten dienste van mensen met diabetes en hun 

familie.  
Geef diabetes een gezicht!  Zo staan we sterk om diabetes te hel-
pen voorkomen, te genezen en de levenskwaliteit van iedereen te 

verbeteren die met diabetes geconfronteerd wordt!  

Partner

Sponsort Diabetes Liga



Lions Club Midden Limburg
Sponsort Klavertje 3 

Klavertje 3 is een buitengewone bijzondere school waar ieder kind cen-
traal staat. De organisatie werkt op maat via gespecialiseerde klassen 

voor de noden van elk kind.
Klavertje 3 is er voor kinderen met leerproblemen, mentale beperkin-
gen, lees- en schrijfproblemen, autisme (zowel laag- als hoogbegaaf-

den), kleuters met beperkingen, …
Kortom voor alle kinderen die hun weg in het gewoon onderwijs niet 

vinden. Klavertje 3 benadert de kinderen volgens hun specifieke noden 
zodat ze zich ontwikkelen op de best mogelijke manier.

Op dit moment zitten nog steeds 8 klassen in krakkemikkige containers. 
Een volgende nieuwbouw dient zich aan. Deze bouw komt er voor de 

kinderen met autisme. 30% van de nieuwbouw moet uit eigen middelen 
komen. Alle financiële hulp is hard nodig en zeer welkom.

  

Partner



Partner

Sorop kiest als goed doel het financieren van 2 studenten, 
Katherin en Greydin Suarez, in Nicaragua. Ze studeren aan de 
universiteit van Managua. Ze volgen de richting technisch en 
burgerlijk ingenieur. Zonder de steun van Sorop kunnen ze niet 

verder studeren.
Sorop betaalt de studies voor hun 5 jarige opleiding. Met het 
geld van Up with People kan de club al 2 jaar van de studies 

betalen. 

Sponsort de studies van Katherin & Greydin Suarez
Sint-Truiden 



Sponsors 



Sponsors 



Te contacteren 

13 Mei 2017 
Limburghal Genk

Show 15 uur & show 20 uur 
www.upwithpeople.org/Genk

Carine Leroi 
GSM: 0475 27 44 88

carine.leroi@telenet.be

Katleen Vandenbosch
GSM : 0477 45 40 09

katleenvandenbosch@outlook.com
 



Bedankt voor 
uw belangstelling & 

vertrouwen!  




