
 

  

 
 

DoubleDividend en Run4Schools als ‘running partners’ 
 
DoubleDividend is verheugd om samen met Stichting Run4Schools de traditie voort te zetten en het 
beleggingsjaar uit te luiden. De duurzame beleggingsfondsen beheerd door DoubleDividend, DD Equity Fund en 
DD Property Fund N.V. hebben een notering op Euronext Amsterdam en middels de laatste gongslag van het 
jaar wordt aandacht gevraagd voor de hardlopers van Stichting Run4Schools. Zij gaan op 15 april 2017 de 
uitdaging aan van de 56 zware kilometers van de Two Oceans Marathon in Kaapstad. 
 
DoubleDividend verbindt financieel en maatschappelijk rendement en ondersteunt dan ook geheel de missie 
van Run4Schools. Het team van DoubleDividend heeft fanatieke hardlopers en loopt regelmatig voor goede 
doelen. “Run4Schools is een mooi initiatief om kinderen in Zuid-Afrika door middel van in- en naschoolse 
sportopvang van straat te houden en mede daardoor een betere toekomst te geven. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door renners die voor dit doel hardlopen. We vinden het mooi om hun zichtbaarheid middels deze 
gongslag te verhogen” aldus Marian Hogeslag, partner DoubleDividend. 
 
Over DoubleDividend 
DoubleDividend Management B.V. is specialist op het gebied van duurzaam beleggen en is beheerder van 
beleggingsfondsen en biedt vermogensbeheer op maat aan. DoubleDividend belegt met de overtuiging dat 
duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille. 
DoubleDividend Management B.V. heeft een Wft (Wet op het financieel toezicht) –vergunning en is een 
onafhankelijke partnership met ruime beleggingservaring.  
 
Over Stichting Run4Schools 
Run4Schools maakt zich dagelijks sterk voor 5.000 kinderen op vier lagere scholen in township Mitchell’s Plain, 
net buiten Kaapstad. De kinderen worden via in- en naschoolse activiteiten uitgedaagd om hun talent op het 
gebied van sport, spel, muziek en dans te ontwikkelen. Dit gebeurt onder begeleiding van de eigen coaches, in 
samenwerking met The Western Cape Education Department. Het geld om dit mogelijk te maken wordt elk jaar 
bij elkaar gelopen. Via http://www.run4schools.nl/ kunt u zich voor 2017 aanmelden als runner of donateur. 
You’re welcome!! 
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