Persbericht: The Ride on Education, Beilen
OP DE FIETS NAAR DE HARZ – ROUTE GEHEEL GECONTROLEERD – FLEUR
NAGENGAST LID COMITÉ VAN AANBEVELING
Zelf noemen de organisatoren de sponsorfietstocht 'het leukste fietsavontuur van 2016'.
Inmiddels hebben zich 30 fietsers aangemeld om mee te doen aan deze sponsortocht die op
zaterdag 16 juli in Beilen start en op 23 juli eindigt in Goslar in de Harz. Méér deelnemers
zijn welkom!
Weet u dat een clubje van 3 heren in Beilen al voor het vierde jaar sponsor-fietstochten naar het
buitenland organiseert om geld in te zamelen voor een aantal goede-doelen-stichtingen in
ontwikkelingslanden? Hugo Waalewijn (Lieving), René Huigens en Klaas Willems (beiden Holthe)
organiseren dit als The Ride on Education: het recht op (of de tocht voor) onderwijs. Het gaat om
fietstochten van een week. In 2013 voor de eerste keer naar Schotland, in 2014 naar Denemarken, in
2015 naar Noord-Frankrijk en komende zomer naar Goslar in Midden-Duitsland. De eerste drie
edities hebben tezamen ca. € 70.000 opgebracht.
Alle sponsorgelden worden voor de volle 100% overgedragen aan door de fietsers zelf uitgezochte
goede doelen, zoals voor stichting 'Verre Naasten’ (een school in Papoea Nieuw-Guinea), stichting
'Lusulu’ (school in Zimbabwe), en voor stichting 'Naar School in Haïti’ (van Marijke Zaalberg uit
Westerbork). Alleen al deze drie stichtingen activeren het onderwijs aan een paar duizend kinderen
in landen waar onderwijs niet vanzelfsprekend is. Dit jaar wordt ook gefietst voor een school in
Bangladesh (stichting Actie Calcutta), in India (stichting 'World Without Obstacles') en in Peru
(stichting 'El Fuego').
Het aantal deelnemers loopt elk jaar op. Van 18 in 2013 naar hopelijk 40 deze zomer. De leeftijden
van de fietsers lopen sterk uiteen: van 8 tot 69 jaar oud (jong). Naast sportiviteit is gezelligheid
gegarandeerd. De meesten overnachten onderweg op campings maar een B&B is ook mogelijk.
De route dit jaar voert -grotendeels over vrijliggende fietspaden- van Beilen naar Almelo om
halverwege Twente en de Achterhoek de grens over te gaan. Dan via fietspaden en
landbouwweggetjes oostwaarts, richting Berlijn. Maar de sponsortocht eindigt eerder, ergens ten
zuidoosten van Hannover, in Goslar aan de voet van het Harz-gebergte.
Als het sponsordeel is geëindigd fietsen enkele deelnemers door naar Berlijn; een drietal fietst zelfs
door naar Sint Petersburg in Rusland!
Maar de meeste deelnemers keren, met hun fietsen, per busje of op eigen gelegenheid terug naar
huis.
De route is inmiddels geheel voor-gefietst om eventuele nare ervaringen met slechte wegdekken of
onwillige campingbazen vóór te zijn.
Comité van Aanbeveling: naast wethouder Gert Jan Bent en Rabobank-directeur Roland Welles is
nu ook wielrenster Fleur Nagengast uit Beilen bereid gevonden zich achter de doelstellingen van
‘The Ride on Education’ te scharen. Fleur werd dit jaar Nederlands kampioene veldrijden. Als dat
geen goed voorbeeld is van doorzettingskracht!
Aanmelden voor de fietstocht kan nog steeds! Voor meer informatie over ‘The Ride on Education’
of om mee te fietsen: zie www.therideoneducation.nl of stuur een e-mail voor nadere informatie
naar info@therideoneducation.nl
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