Persbericht

SPONSORFIETSTOCHT 'THE RIDE ON EDUCATION' GROOT SUCCES!
De 23 fietsers naar Denemarken zijn allemaal weer veilig thuis. De financiële
teller staat inmiddels op € 16.000. De sfeer onderweg was geweldig, de
dagelijkse ritten waren lang -meer dan 100 km per dag- maar bleken
ondanks een enkele regendag onder een stralende hemel goed te doen.
De tocht naar midden-Jutland in Denemarken is door alle 23 deelnemers, waarvan de
oudste 69 jaar en de jongste 13 jaar was, uitgereden. Het was een mooie route die
vanaf het gemeentehuis in Beilen via de veengebieden van de Nederlandse en Duitse
veenkoloniën, de agrarische gebieden in Noord-Duitsland en Zuid-Denemarken naar
het meren- en heuvelland nabij de Deense stad Silkeborg leidde, het eindpunt van de
sponsortocht.
Totaal fietsten de deelnemers samen zo 17.000 km weg, alles voor het goede doel:
onderwijs in derdewereld landen.
Begin september zal het totale sponsorbedrag worden verdeeld over de 4 goede
doelen waarvoor dit jaar is gefietst: de stichtingen 'Naar School in Haïti', 'De Verre
Naasten' (Nigeria), 'Lusulu' (Zimbabwe) en 'Darsilami (Gambia). Elke fietser heeft zijn
of haar eigen sponsorgeld ingebracht en is daarbij gesteund door familie, vrienden,
collega's.
Mensen die hebben gewacht met het overmaken van sponsorgeld omdat 'ze eerst wel
eens wilden zien of ze het zouden halen' die kunnen hun sponsorbijdrage nu
overmaken op het bankrekeningnr. van de stichting 'The Ride on Education': NL39
ASNB 8875 6965 94, o.v.v. het goede doel dat men kiest (Haïti, Nigeria, Zimbabwe of
Gambia) en/of van de persoon die men wil sponsoren.
De deelnemende fietsers hebben hun krachten ingezet om deze tocht te volbrengen.
Dat viel niet altijd mee: in de veenkoloniën waren het soms lange stukken, in NoordDuitsland een hele dag met zware regen, in Denemarken zijn heel wat kilometers
gereden op mulle grindwegen en ook de heuvels in Denemarken waren soms hoger en
steiler dan men tevoren had verwacht. Maar dan is het goed om op het eindpunt te
worden opgewacht door familieleden en vrienden; bij het eindpunt was zelfs de
Deense pers aanwezig die een mooi artikel plus foto van de totale fietsgroep in de
krant Midtjyllands Avis plaatste.

Voor de redactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Klaas Willems. Telefoon:
06-51207403 - e-mail: info@oban.nl

