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Leer jonge mensen het verschil te maken
Wereldfoundation biedt scholen voor het Voortgezet Onderwijs
aan om deel te nemen aan fietsreizen naar Bangladesh of in
actie te komen voor het evenement Fiets/Loop voor een Huis.
Hiermee willen we leerlingen bewust maken van de uitwerking van
investeren in ontwikkelingswerk. Hierdoor laten we hen zien welke
rol zij hierin zelf kunnen spelen. Onder de naam Wij ... voor een
Huis dagen we scholen en leerlingen uit het blikveld te verruimen
en in actie te komen voor gezinnen in Bangladesh. Een unieke
kans om grensoverschrijdend samen te werken als docenten en
leerlingen en hiermee het verschil te maken!
Lees meer over Wereldfoundation
en ontwikkelingswerk op pagina 2

Wij reizen voor een huis
Met uw school kunt u deelnemen aan een fietsreis in Bangladesh
voor twee leerlingen en een docent. De leerlingen gaan in een
week 450 km fietsen door de landschappen van Bangladesh
en regelmatig stoppen bij projecten zoals ziekenhuizen,
microkredietprogramma’s, winkeltjes, een weeshuis, scholen.
Leerlingen fietsen op secundaire, onverharde wegen, van dorp
tot dorp en overnachten bij de lokale bevolking. De reis van
de leerlingen en docent wordt betaald door het bedrijf Payroll
Company uit Emmen. Als tegenprestatie wordt er per school
verwacht sponsoractiviteiten te organiseren die gezamenlijk
€15.000 opleveren zodat er 15 huizen gebouwd kunnen worden.
Lees meer over partnerschap
met scholen op pagina 3

Wij fietsen (of lopen) voor een huis
Een sportieve prestatie leveren en tegelijkertijd een huis realiseren
voor mensen in Bangladesh? Dit kan met de actie Fiets/Loop voor
een Huis. Ook als school kunt u aan dit evenement deelnemen!
Leerlingen en docenten beklimmen de Galibier in Frankrijk. Dit
kunnen zij fietsend, wandelend, of hardlopend doen. Daarvoor
brengen zij per deelnemer € 500,- sponsorgeld bijeen, zodat je
met twee leerlingen al een huis kunt realiseren.
Lees hoe je samen in actie kunt komen
voor een ander op pagina 4
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Fietsreis naar Bangladesh
Doelstellingen
•
•
•
•

De uitdagingen en realiteit van Bangladesh leren kennen en een onvergetelijke ervaring opdoen;
De verschillende aspecten van huizenbouwprogramma’s en integrale hulp ontdekken;
Mogelijkheid om invulling te geven aan het profielwerkstuk;
Verantwoordelijkheid op zich nemen van het ambassadeurschap van de Wereldfoundation en er uitvoering 		
aan geven binnen en buiten de school;

Beschrijving
Twee leerlingen en een docent gaan in Bangladesh op de fiets de projecten van de Wereldfoundation bekijken.
Een mogelijkheid is dat ze begeleid worden door regionale TV stations die de leerlingen en leraren gaan
volgens tijdens hun experience. De deelnemers maken deel uit van een groep van deelnemers van andere
scholen. Ze fietsen door de landschappen van Bangladesh en bezoeken projecten zoals gebouwde huizen,
microkredietprogramma’s, winkeltjes, een weeshuis en scholen.

Uitwerking

Over Wereldfoundation
De stichting Wereldfoundation is opgericht in 2007 door
een groep vrijwilligers die zich wil inzetten voor duurzame
oplossingen in ontwikkelingswerk. Juist door zich te
specialiseren in het bieden van onderdak is Wereldfoundation
een belangrijke schakel geworden in armoedebestrijding. Door
allerlei projecten wil Wereldfoundation bedrijven, scholen en
particulieren bij haar werk betrekken. Wij ... voor een Huis voor
middelbare scholen is daar één van.

Duurzaam ontwikkelingswerk
Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waarmee mensen
een huis kunnen bouwen dat lang mee gaat en dat weinig
onderhoudskosten heeft. Het huis wordt voorzien van een
toilet en schoon drinkwater. De bewoners mogen zelf bepalen
hoe hun huis eruit komt te zien. Voorwaarde is dat het huis
lang mee kan gaan. Een huis betekent voor mensen meer
dan alleen een dak boven het hoofd en draagt bij aan de
verbetering van de gezondheid, de veiligheid en economische
ontwikkeling. Daarnaast wordt met een eigen huis het respect
en de eigenwaarde van de mensen vergroot.

De Wereldfoundation wil een partnerschap van twee jaar met de
school sluiten. De reis van de leerlingen en docent wordt betaald
door het bedrijf Payroll Company uit Emmen. Als tegenprestatie
wordt er van de school verwacht dat er sponsoractiviteiten
georganiseerd met als streefbedrag €15.000, zodat er 15 huizen
gebouwd kunnen worden. Een team van docenten en leerlingen
organiseert op school verschillende activiteiten (voorstelling,
sponsorloop, markt, schooletentje, concert, pennenverkoop etc.)
om de projecten van de Wereldfoundation te steunen.

n
Partner worden va
school
uw
eft
Wereldfoundation ge
iek
toegang tot een un
ject
samenwerkingspro

Selectie
De scholen worden uitgekozen in samenspraak met Wereldfoundation en er wordt op school een oproep
gedaan om zich kandidaat te stellen voor de reis. Een eerste selectie wordt uitgevoerd door de school.
Wereldfoundation gaat vervolgens de leerlingen ontmoeten. In samenspraak met de leerkrachten worden de
leerlingen gekozen.

Resultaat
Door een reis met Wereldfoundation draagt de deelnemer bij aan verbetering van leven van mensen in
Bangladesh. Daarnaast verandert en verrijkt de reis het leven van de deelnemers zelf. Dit is een verrijking voor
de school en voor de deelnemers. De school krijgt een terugkoppeling over de bouw van de huizen. Foto’s en
GPS-coördinaten worden opgestuurd zodat de gebouwde huizen op Google opgezocht kunnen worden.

Microhypotheek & samenwerking
Wereldfoundation stelt mensen in staat een huis te bouwen
door middel van een microhypotheek. 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.
Wereldfoundation werkt samen met partners die onderdeel
uitmaken van integrale hulp. Interventies dienen in elk geval
gelegen te zijn op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid,
infrastructuur en gezondheidszorg.
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Fiets / Loop voor een Huis
Doelstellingen
•
•
•
•

Sportieve prestatie leveren en daarbij bijdragen aan huizenbouw in Bangladesh;
Samenbinding vergroten op de school tussen leerlingen en docenten;
Verantwoordelijkheid leren door sponsorgelden te realiseren en planmatig te werken;
Een onvergetelijke ervaring opdoen.

Beschrijving
Leerlingen en docenten beklimmen de Galibier in Frankrijk. Dit kunnen
zij fietsend, wandelend, of hardlopend doen. Daarvoor brengen zij per
deelnemer € 500,- sponsorgeld bijeen. Twee deelnemers samen realiseren
hierdoor een huis in Bangladesh. Wanneer de deelnemer zich inschrijft
voor het evenement, ontvangt hij/zij de fiets- of loopkleding. Reis- en
verblijfkosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de school waarbij
de Wereldfoundation indien gewenst, ondersteuning kan bieden.
Voor de inschrijving en meer informatie zie www.fietsvooreenhuis.nl

“Een project
dat de bindin
g
tussen leerlin
gen, docenten
en ouders vers
terkt!”

Resultaat
Door mee te doen met het sportieve evenement Fiets voor een Huis van de
Wereldfoundation dragen deelnemers bij aan de betere kwaliteit van leven van
mensen in Bangladesh en het vormt en verrijkt het leven van de deelnemers
zelf. Elke deelnemer die een huis realiseert, krijgt een terugkoppeling over de
bouw van het huis. Er wordt een foto opgestuurd inclusief de GPS-coördinaten
zodat het gebouwde huis op Google bekeken kan worden.
Directeur Philip Messak van het Vincent van Gogh uit Assen geeft aan dat dit
project binnen zijn school de binding versterkt tussen leerlingen, docenten en
ouders. Er is sprake van vorming van leerlingen waarbij hun kijk op zichzelf en
anderen verruimd wordt. Samen gaan voor een ander!

Bauke Mollema
Nederlands beste wielrenner op dit moment, Bauke Mollema, is in 2013
ambassadeur voor Fiets voor een Huis geworden. “Op deze manier kan ik
mijn passie voor het fietsen en mijn visie op de wereld combineren. Ik gun
iedereen een veilige en stabiele (t)huissituatie”, motiveerde Mollema zijn keus
tijdens zijn verkiezing tot beste wielrenner van 2013. Met Bauke Mollema
als ambassadeur van de stichting hoopt Wereldfoundation de komende tijd
meer wielerliefhebbers uit te dagen om hun sportieve prestatie in dienst te
stellen van het goede doel en de bekendheid van het werk van de stichting te
vergroten in binnen- en buitenland.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om met
uw school in actie te komen voor mensen in Bangladesh?
Dan kunt u contact opnemen met Wereldfoundation
via Arry Wegdam (arry@wereldfoundation.nl of 06 - 50 20 12 64)

