
Wie fietst er met ons mee? 

Sponsorfietstocht voor Nepal  

In Nuwakot, in de uitlopers van de Himalaya in Nepal, wonen nog duizenden gezinnen in een 
tentje of onder een golfplaat. Ze hebben alles verloren na de aardbeving van 2015: huis, land 
en werk.  

Stichting Milan Bindu zet zich al jaren in voor Nepal. Ook nu weer zijn we gevraagd om deze 
mensen uit de problemen te helpen.  Er is al land aangekocht waar we voor en met 
noodlijdende gezinnen een huisje kunnen bouwen mét een eigen groentetuin. De doelgroep 
is alleenstaande vrouwen met kinderen.  

Komend jaar willen we de eerste 10 huisjes i.s.m. de Wilde Ganzen realiseren. Daarvoor 
moeten we  € 66.000 bij elkaar krijgen. Wilde Ganzen draagt dan € 33.000 bij.    Totaal: € 
99.000 voor 10 huisjes. Inmiddels hebben al een derde deel bij elkaar kunnen halen. Het zou 
fantastisch zijn als deze fietstocht voor de rest kan zorgen. 

                           

Zie uitgebreide informatie over dit project op: www.milanbindu-nepal.nl 

 

Daarom zoeken wij enthousiaste fietsers, die de volgende uitdaging met ons 
willen aangaan: 

 deelname aan een fietstocht op 7 juni 2020 

met de volgende mogelijkheden: 

                rond 25km (familie tocht) 

             rond  60 km gemiddeld  

                                                  en 100 km voor de sportiefsten 

 binnenhalen van sponsorgeld voor Nepal 

http://www.milanbindu-nepal.nl


Ons streven is € 250 aan sponsorgeld per fietser of gezin. Meer mag natuurlijk altijd! 

Het wordt een prachtige tocht door de bossen en over de hei van Gelderland. De route start vanaf de 
rand van Arnhem.  Voor eten en drinken wordt gezorgd.  Gewone fietsen, E-Bike of racefiets, het  
maakt niet uit.  U rijdt op een voor u comfortabele fiets. Bedrukte veiligheid vestjes worden verzorgd 
door de Stichting Milan Bindu. 

Stichting Milan Bindu staat garant voor de organisatie. Deelname is verder op eigen risico.                              

Na inschrijving volgt, via de email, een uitgebreide routebeschrijving. Ook zit daar een bericht bij dat 
u door kunt sturen aan familie, vrienden, collega’s, bedrijven en ieder die maar voor sponsoring in 
aanmerking zou kunnen komen. 

Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier  (zie attachment) :                                             
m.visser67@chello.nl    

Inschrijfgeld:   € 20 voor volwassenen en €10 voor kinderen tot 12 jaar. 

Deadline:  uiterste datum voor opgave deelname is  16 mei 2020                                                                                                                              

Er zijn verschillende pleisterplaatsen waar jullie de mensen van de leiding zullen ontmoeten. Een 
“bezemwagen” voor kleine ongelukjes zoals een lekke band rijdt mee op de route. Zorg wel zelf voor 
een goede fiets en bandenplakmateriaal. 

 

                     

 

Nadere informatie via: Rikie van Biesen, 06-48517567 

            Marijke Visser,   06-53763898 

mailto:m.visser67@chello.nl

