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FIETSTOCHT 2021 BRENGT HET TOTAALBEDRAG BOVEN DE 2 TON! 

Van 10 – 17 juli 2021 fietsten 27 sportievelingen 700 kilometer, langs de provinciehuizen van 
Arnhem tot en met Leeuwarden. Een 'rondje Nederland' in 8 dagen. 

Daarmee haalden ze een bedrag op van € 27.500. Samen met soortgelijke fietstochten sinds 2013 
bracht dit de totaalstand op € 203.000. Al dit geld gaat naar schoolprojecten in 
derdewereldlanden van diverse goede-doelen.  

Dit jaar fietsten ze voor de Stichtingen Naar School in Haïti (school in Haïti), Verre Naasten 
(schoolfonds Thusano in Zuid-Afrika), Charis (onderwijsproject in Roemenië) en Just Let It 
Happen (onderwijsproject in Gambia). 

De tocht startte op 10 juli vanaf het stadhuis in 
Arnhem, toegesproken door onderwijswethouder 
Bob Roelofs die waarnam voor burgemeester 
Marcouch.  

Voorgaande fietstochten gingen vaak vanuit Beilen 
naar een buitenlandse bestemming; zo werd eerder 
gefietst naar Schotland, België, Duitsland (2x), 
noord-Frankrijk, Parijs en Denemarken. Maar dit jaar 
moest in Nederland worden gefietst omdat tijdens 
de voorbereidingen geen buitenlandse campings 
konden worden geboekt. 

Hoewel een rondje 'fietsen door Nederland' niet zo uitdagend klinkt is de hele fietstocht erg mooi 
geweest. Nederland is gewoon een mooi fietsland: heel afwisselend met prachtige fietspaden die 

door bossen, over heidevelden en dwars door de 
steden leidden. 

Het weer was prima: niet te heet en niet te koud. Op 
open stukken zoals in de Flevopolder had men last 
van een straffe wind en langdurige buien, maar de 
grote hitte die de afgelopen jaren is getrotseerd is 
de  fietsers bespaard gebleven. 

De tocht kenmerkte zich ook door gezelligheid 
onderweg en op de campings. Zo kwam iedereen op 
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de 8e dag na vertrek aan bij het eindpunt, het provinciehuis in Leeuwarden, na ongeveer 700 km. 

Sinds 2013 zijn, in afgeronde bedragen, voor een groter aantal stichtingen de volgende 
totaalbedragen bij elkaar gefietst: voor Verre Naasten € 63.000, Haïti € 78.000, Lusulu 
(Zimbabwe) € 33.000, Darsilami € 1.000, Actie Calcutta (India) € 8.000, World Without Obstacles 
(India) € 16.000, El Fuego (Peru) € 1.000, Kinderen Tsjernobyl € 1.000, Charis € 1.500 en Just Let it 
Happen € 500. Totaal afgerond € 203.000  

De plannen voor 2022 

In 2022 zal hopelijk de al voor 2020 en daarna voor 2021 geplande tocht van Koblenz naar Hoek 
van Holland kunnen doorgaan. Deze route was begin 2020 al helemaal voorbereid en wordt nu 
nog nagelopen. Belangrijkste vraag daarbij is of de destijds al gereserveerde campings opnieuw 
hun poorten voor ons kunnen openstellen.  

In 2022 meefietsen? Zie www.therideoneducation.nl voor alle informatie en een 
aanmeldingsformulier. 

 

 

________________________________________________________________________ 

Redactie: 

voor vragen of nadere informatie kunt u mailen met hwaalewijn@home.nl of bellen met 
ondergetekende (0593-543855) 

Hugo Waalewijn, secretaris   
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