GA MEE OP FIETSREIS NAAR

BANGLADESH
EN REALISEER EEN WONING

!

Maak het verschil!
Hoe zou u het vinden om met uw school of vereniging een speciale reis in Bangladesh te
beleven, waarbij u tevens écht iets kunt betekenen voor de lokale bevolking?
Met deze reis kunt u dit waarmaken! Door deel te nemen aan onze reis, kunt u met eigen
ogen zien wat het werk van Wereldfoundation betekent voor de mensen in Bangladesh:
namelijk zorg dragen voor goede huisvesting. Een huis dat zo’n belangrijke basis is voor
iedereen en dat tevens goed bestand is tegen de jaarlijks terugkerende natuurrampen in het
gebied.
U kunt daadwerkelijk het verschil maken!
Door bij terugkeer van de reis met uw school of vereniging u tezamen als ambassadeur in te
zetten voor onze stichting door middel van fondsenwerving. Elke deelnemer brengt €1.000,aan sponsorgelden bijeen. Daarmee realiseert Wereldfoundation een woning voor een gezin
in Bangladesh.

“Voor € 1.000,- realiseert Wereldfoundation
een woning voor een gezin in Bangladesh”
Speciaal voor scholen, verenigingen en andere groepen

Fietsen door Bangladesh
U zult zich tijdens deze reis voornamelijk per fiets
verplaatsen, waardoor u veel contact met de lokale
bevolking kunt maken. De afstanden per dag zullen
ongeveer 65 km. zijn. De overnachtingen vinden plaats
in eenvoudige, maar degelijke gelegenheden.
Uw reisleider tijdens deze reis is Willem Gees, onze
medewerker in Bangladesh, die de taal spreekt en het
gebied zeer goed kent.
Wanneer?: de reis zal in februari 2015 plaatsvinden en
duurt ongeveer 10 dagen, inclusief heen- en terugreis.
Wat zijn de kosten per persoon?: De kosten per persoon bedragen € 1.500,- voor
vlucht en verblijf. Het verblijf en de fietsen worden door Wereldfoundation geregeld. De
vlucht dient de groep zelf te regelen, evenals de inentingen, het visum en kosten voor een
reisverzekering. Elke deelnemer brengt tevens minimaal € 1.000,- aan sponsorgelden
bijeen, waardoor Wereldfoundation een woning kan realiseren voor een gezin in
Bangladesh.
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15 deelnemers.

Over Wereldfoundation
De missie van Wereldfoundation is om mensen in
ontwikkelingslanden op duurzame wijze onderdak
te bieden. Wereldfoundation stelt geld beschikbaar
waarmee mensen een huis kunnen bouwen dat lang
mee gaat en weinig onderhoudskosten heeft. Hierbij
werken we samen met diverse lokale NGO’s om
gezinnen integraal hulp te kunnen bieden. Een gezin
komt in aanmerking voor een microhypotheek nadat
ze bewezen hebben dat ze de verantwoordelijkheid van een lening aankunnen. Als een
gezin de lening heeft terugbetaald, wordt datzelfde geld gebruikt voor een nieuw gezin,
dat daarmee een huis kan bouwen. Hierdoor ontstaat ontwikkelingshulp met een groot
rendement en met visie voor de lange termijn.
Ga voor meer informatie over onze stichting naar: www.wereldfoundation.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met: info@fietsvooreenhuis.nl

