
Fakta om skolemadsprojektet: 
• Et samarbejde mellem Soroptimist International, Stop Sult Fonden og FN’s World Food Programme (WFP).  
• Hvert år afholder lokale SI klubber over hele landet aktiviteter for at skabe opmærksomhed omkring og indsamle 

penge til WFP’s skolemadsprogram i Burkina Faso.  
• I 2020 blev der indsamlet DKK 175.000 svarende til, at 570 skolebørn blev sikret nærende skolemad hver dag i et 

helt år. 25 klubber deltog i Moving the World to End Hunger.  
• Det koster DKK 1,55 at give et barn et næringsrigt måltid gennem WFP’s skolemadsprogram.  
• Siden 2012 har Soroptimist International Danmark indsamlet 1¼ millioner kroner – DKK 1.245.000 Hvilket 

betyder, at 4.020 børn er blevet sikret et nærende skolemåltid i et år.  
• Yderligere information om samarbejde mellem Soroptimist International, Stop Sult Fonden og WFP findes på 

Stop Sult Fondens Facebook side: https://www.facebook.com/stopsult/  
• Yderligere information om WFP’s arbejde i Burkina Faso findes her:  

http://www.wfp.org/countries/burkina-faso/home 
 

 
 
Danmarks mindste cykelløb 
Vil du være med? 

 
Igen i år arrangerer danske SOROPTIMIST-klubber et motionsevent, der sætter fokus på FNs 
skolemads-projekt i Burkina Faso. Eventen samler penge ind til projektet. 
To gæve soroptimister fra Vejleklubben cykler etaper rundt i landet. Københavnerklubberne står for 

ruten fra FN-byen i Nordhavn til Sinaturhotel Frederiksdal Hotel & Konference 

Mandag d. 16. august 2021 kl. 16:30 
Kør med fra starten eller stød til på vejen. Enhver, der sammen med de to kvinder kører over 
målstregen på parkeringspladsen foran hotellet, vil blive talt og udløser hotelkædens donation på kr. 

100 pr. person til skolemadsprojektet. 
Vi opfordrer alle til at cykle med på den smukke tur og håber at mange vil deltage i middagen på hotel-

let som en festlig afslutning på dagen. For 300 kr. får du et spændende foredrag, 2 retter og 1 glas vin 
og er også på den måde med til at støtte projektet. 
 

Ruten er på ca. 15 km og tager ca. 50 min. Man kan støde til på opsamlingsstederne og stadig tælles 
med ved målstregen. Pitstop: Gentofte Park, på østsiden af Gentofte Sø. 
Opsamlinger: Parkeringsplads Sofienholm og Broen ved Frederiksdals Kanoudlejning.  
Målet er parkeringspladsen ved Frederiksdal Signatur Hotel & Konference.  
 
Inden middagen er der foredrag ”Skolemad: En investering i fremtiden" v/Anne Poulsen fra FN. 

Tilmelding er nødvendig - Senest den 25. juli 
Deltagelse som cyklist (gratis) / Deltagelse foredrag og middag:   
Billetto.dk (Søg: Danmarks mindste cykelløb) 
Vi sender cykelruten til dig primo august. 

 
 
 
 
 
 
 
 

”Moving the World to end hunger” – 
et motionsprojekt i samarbejde med 
FNs World Food Programme  

 

Kontaktmail: gentoftesor@gmail.com 

https://www.facebook.com/stopsult/
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