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September 2015
En 1 cent per km voor VivaSahel?

Beste vrienden
Ik ga weer fietsen en wel van Rome terug naar huis. Op 27 augustus vliegen Wilma en ik naar Rome
en na een paar mooie vakantiedagen zwaait zij mij op 2 september uit op het St. Pietersplein.
Via Assisi, Ravenna en Verona fiets ik geleidelijk aan Oostenrijk in, om na overbrugging van de Alpen
(met 2 grote passen: Reschenpasz 1520 m en Arlbergpasz 1793 m) bij Bregenz aan het Bodenmeer
Duitsland in te fietsen. Dan schuin het Zwarte Woud door om bij Speyer langs de Rijn te gaan fietsen.
Bij Remagen (net onder Keulen) verlaat ik de Rijn om richting Roermond te fietsen en vervolgens via
Nijmegen en Amersfoort weer terug naar huis.
Reitsma’s Route naar Rome (maar dan in tegengestelde richting) is mijn leidraad voor deze tocht.
Alhoewel ik primair voor mijn plezier fiets, vind ik het ook leuk om een goed doel te sponseren.
Ik fiets voor de Stichting VivaSahel gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden in de
Sahel van Niger. Een klein project wat wij al enkele jaren steunen en waarvan elke binnen gekomen
Euro ook werkelijk naar dit project gaat.
Voor verdere informatie verwijs ik naar de website: www.vivasahel.nl .
Ik wil jullie vragen om hier ook een bijdrage aan te leveren. Door een recente natuurramp is de nood
extra hoog, zoals ook uit de laatste nieuwsbrief van VivaSahel blijkt.
Het mooiste zou zijn 1 cent per km, maar met ongeveer 2500 km kan dit oplopen naar € 25,-, wat
mogelijk te veel gevraagd is voor sommigen van jullie. Geen probleem; minder mag, maar meer ook.
Ik ben jarig in september, wat wellicht een extra reden is om wat te doneren.
Stort je zeer welkome bijdrage op bankrekeningnummer ING Bank: NL66INGB0004138986 van
Stichting VivaSahel. Vermeld bij je donatie: Fietstocht Adri .

Ook deze keer hou ik weer een weblog bij: https://adri1948.wordpress.com , soms met vertraging
wegens ontbreken van een noodzakelijke Wifi-verbinding, én plaats ik wel elke dag een kort bericht
op Facebook (zoek me maar op als je wilt en wordt al dan niet tijdelijk vrienden op Facebook).
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