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“Stichting
Stichting The Ride on Education”
Holthe
the 5, 9411 TM Beilen

Beste fietsvrienden,
Bijna alle deelnemers aan de Ride on Education zijn weer terug in Nederland.
Alleen Rinke de Graaf zwerft nog ergens door Duitsland en zal volgens plan pas
eind volgende week terugkomen. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde
tocht met hier en daar wat pechgevallen in de vorm van val-,
val , zadelzadel en band
problemen,
roblemen, maar echt grote problemen hebben zich gelukkig niet voorgedaan. In
de bijlage vinden jullie een persbericht dat begin deze week is verzonden. Hierin
staat verwoord hoe wij de tocht als bestuur hebben ervaren.
Bedankt
Langs deze weg willen we ook een groot aantal personen bedanken voor de
medewerking die we de afgelopen maanden van hen gehad hebben bij het
organiseren van deze tweede ‘The Ride on Education’. Niet alleen het comité van
aanbeveling in de personen van Gert Jan Bent (wethouder
(wethouder gemeente MiddenMidden
Drenthe), Jos van Kimmenaede (alg. dir. Openbaar Onderwijs) en Roland Welles
(dir. Rabobank Westerbork), maar ook de Burgemeester van Midden-Drenthe,
Midden
Dhr. Jan Broertjes, Fietswereld Biemold, drukkerij Kerkhove, webdesigner Jorrit
Pepping, facebookmakers Tom van Driel en Yvonne Drenth, Arjan Woertink voor
de dagelijkse oppeppertjes, Jannie
ie en Wim Hakkert voor het mobiele café,
communicatieadviseur Willem de Rooy, Gitte Snijders,
ijders, Arie Schenkel en
natuurlijk de honderden sponsors die een geweldig totaalbedrag bij elkaar
hebben gebracht. Hulde en nogmaals dank, mede namens de 4 Goede Doelen
projecten:: de stichting naar School in Haïti, de stichting de Verre Naasten, de
stichting Lusulu en stichting Darsilami.
Darsilami
Deense Krant
De vertaling van de pagina in de Deense krant hebben jullie nog van ons te
goed. Via ‘Google vertalen’ hebben een aantal van de deelnemers reeds een
‘ongeveer vertaling’ gevonden maar de hele tekst is met dank aan Gitte SnijdersSnijders
Jensen als volgt;
Nederlanders fietsen voor
oor beter onderwijs in de derde wereld.
De organisatie The Ride on Education had als eindpunt van de jaarlijkse sponsorfietstocht
Himmelbjerget, in de hooglanden van Middenjutland.
( Helle Stokholm ) .
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Laven. In loop van de namiddag kwamen 23 fietsers van de Nederlandse organisatie
“The Ride on Education” aan bij terrassen Camping in Laven. In slechts 7 dagen hadden
ze de 670 km. lange tour van Beilen in Midden-Drenthe door Noord-Duitsland naar de
hooglanden in Midden-Jutland achter zich gelaten.
Er zijn jongeren en ouderen bij elkaar en de mate van training is verschillend maar dat
speelt geen rol wanneer men door gezamenlijke interesse voor het fietsen geld inzamelt
om onderwijs in de derde wereld te financieren. De stemming is goed in het idealistische
gezelschap. Men laat zich niet klein krijgen door kleine ongelukken en geen bereik voor
de mobile telefoons onderweg, maar gaat stug door.
De weergoden hielpen met mooi zomerweer behalve op een dag waar de fietsers
behoorlijk nat gespoeld werden.
Geen arrogante Denen.
De laatste tijd is er kritiek over de slechte, arrogante houding van de Denen naar
toeristen toe maar hiervan hebben de Nederlanders niets gemerkt. Ze vertellen dat ze
daarentegen vriendelijkheid en behulpzaamheid ontmoeten wanneer ze zich richten tot
Denen met b.v. vragen over de landkaart. Een man was bovendien zo vriendelijk een
kapot zadel te repareren terwijl zijn vrouw met koffie kwam voor de ongelukkige fietser.
Anderen stopten en vroegen een beetje kraanwater en werden meteen getrakteerd op
koele dranken. Het reisgezelschap geeft bevlogen blijk van waardering van de Deense
natuur die men interessanter vindt dan de noord-Duitse.
Vorig jaar ging de tocht naar Schotland, maar waar men het volgende jaar naartoe gaat
weet de voorzitter van de organisatie, René Huigens, nog niet. Het reisdoel moet een
uitdaging zijn maar ook voor amateurs en familie-fietsers passend zijn.
We hebben al gehoord dat 100 km op een dag, ja zelf een enkele dag 115 km, te veel
was, spreekt hij uit. Dat moeten we meenemen in de overwegingen over het doel voor
de sponsorfietstocht komende jaar.
Recht op onderwijs.
“The Ride on Education” heeft als doel geld in te zamelen voor onderwijs in de derde
wereld. Dat gaat concreet zo dat de fietsers zich laten sponseren, b.v. door familie,
vrienden, werkgever of een bedrijf waar men klant is.
Het geld wordt overgemaakt naar verschillende organisaties met onderwijsprojecten in
de derde wereld. Momenteel zijn ze betrokken bij drie projecten:
“Naar school in Haïti”, werkt sinds 1998 met scholen in de bergen zuid van Port au
Prince. “Lusulu”, die onderwijs ontwikkelt in Zimbabwe en “de Verre Naasten” die met
een christelijke school in Nigeria werkt.
Het woord Ride wat dichtbij “right”( recht ) ligt is niet toevallig gekozen. – Want wij
geloven dat alle mensen recht hebben op goed onderwijs, vertelt een van de
deelnemers Yvonne Drenth.
Volgens de organisatie is onderwijs de grondslag voor ontwikkeling, zowel economisch
als sociaal. Onderwijs is nodig om zich in de maatschappij te kunnen bewegen en om de
democratie te versterken. De fietsers wensen op deze wijze hun bijdrage te geven om
een van de millennium doelen te halen, nl. onderwijs toegankelijk te maken voor allen in
de wereld .

Foto 1: de 23 nederlandse fietsers van “The Ride on Education” kwamen aan op het
einddoel: Terrassen Camping in Laven zaterdag j.l.
Foto 2: de voorzitter René Huigens heeft meer dan 30 jaar in het onderwijs gewerkt, in
1995-1997 als ontwikkelingswerker in Zimbabwe. Hier is hij met Klaas Willems te zien.
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Foto 3: er was een welkom en een schouderklop voor allen na de 670 km. lange tocht die
met de forse “ bergetappe” van het dal naar Terrassen Camping boven voerde.

Foto’s
Aleid van der Maat en Yvonne Drenth hebben in ‘Dropbox’ een map aangemaakt,
en iedere deelnemer reeds een mailtje hierover gezonden. Als je in dit mailtje op
‘view folder’ klikt en de instructies verder afwerkt heb je toegang tot honderden
foto’s en video-tjes die door de deelnemers gemaakt zijn tijdens The Ride on
Education 2014. Als jezelf foto’s hebt gemaakt kun je ze ook naar deze map uploaden, zodat ook de andere deelnemers jouw foto’s en video’s kunnen bekijken.
Zou je dat als deelnemer voor de overige deelnemers willen doen???
Als je al een account op Dropbox hebt, log je daarop in en dan komt de foto-map
meteen in jouw account te staan. Deelnemers die nog geen account hebben,
maken eerst een account aan en krijgen de map dan te zien. Je kunt zelf bepalen
of je Dropbox op je computer installeert, of het alleen gebruikt door in te loggen
op de website.
Wat wel belangrijk is: iedereen kan in die map zelf een mapje maken met hun
naam en daar (een selectie van) hun foto's in plaatsen. Je kunt foto's van
anderen ook bekijken en opslaan. Als je van iemand anders een foto wilt
opslaan, moet je NIET rechtermuisknop-'knippen', maar rechtermuisknop'kopiëren' aanklikken. Als je iets verwijdert uit de map, wordt het bij iedereen
verwijderd!
Donaties;
We willen aan iedereen vragen om, conform ons beleidsplan, vóór 15 augustus
as. de laatste donaties die nog niet zijn doorgegeven en/of zijn toegezegd, te
storten op onze bankrekening.
Mochten er donaties rechtstreeks naar de projecten zijn gestort, geef dit dan ook
even door, zodat we een totaaloverzicht kunnen maken van alle sponsor
bedragen.
De stand van de donaties per project is momenteel:
€ 40,00
€ 7.146,92
€ 2.137,00
€ 6.210,25
€ 767,00

Totaal Onbekend

Totaal Haïti
Totaal Lusulu
Totaal De Verre Naasten
Totaal Darsilami Gambia

Totaal binnengekomen voor de 3 projecten

€ 16.301,17

Evaluatie 2013
We willen als bestuur The Ride on Education 2014 graag met behulp van alle
deelnemers evalueren. Hiertoe hebben we een vragenlijstje opgesteld dat jullie
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als bijlage bij deze nieuwsbrief per e-mail
e mail van ons ontvangen. We vragen jullie
om dat e-mailtje
mailtje aan ons te beantwoorden en achter alle vragen de op-of
op
aanmerkingen of aanbevelingen te vermelden. Op basis van deze antwoorden
zullen we voor 2015 (misschien) een aantal veranderingen doorvoeren en het
einddoel, lengte etappes etc. vaststellen. Graag uw reactie vóór 10 augustus as.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Oproep
Mogen we alle deelnemers vragen om alvast reclame te maken voor ‘The Ride on
Education’ fietstocht in 2015?
Dit kan natuurlijk door al jullie sponsors te bedanken voor de bijdrage en ze
tevens te wijzen op een eigen actieve deelname in 2015. Maar ook anderen
(vrienden, kennissen, familie, (oud) collega’s, klasgenoten en buren) kunnen
worden opgeroepen om deel te nemen. We mogen toch op zijn mist van alle
deelnemers aan The Ride 2014 verwachten dat ze voor de 2015 versie voor
minimaal 2 nieuwe deelnemers zorgen.
Ook is het natuurlijk mogelijk om andere dan de huidige 4 goede doelen toe te
laten
en voor The Ride on Education 2015. De enige voorwaarden zijn; ANBI
registratie en het goede doel moet onderwijs in de derde wereld stimuleren.
Binnenkort komen we met de exacte data en het einddoel voor 2015.
Met vriendelijke groet en enorm bedankt voor jullie
jullie inzet en gezelligheid,
Mede namens Hugo Waalewijn en René Huigens
Klaas Willems
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