RONDJE NEDERLAND

1.200 kilometer fietsen in 48 uur!
Van 16 - 18 september gaan wij als team deelnemen aan Rondje Nederland.
Met onze prestatie zamelen we geld in voor Stichting De Hoop. We vechten
op de pedalen mee met cliënten van De Hoop GGZ die dagelijks knokken
om los te komen van een verslaving of psychische problemen.
Tijdens het ‘Rondje’ fietsen we met ons team heel Nederland rond en
trotseren we de Nederlandse elementen. Het ene moment fietsen we tegen
de wind over de Afsluitdijk, het andere moment fietsen we tegen de zwaartekracht de Cauberg op. We zien de zon opkomen op de fiets en we zien de
zon ondergaan op de fiets. We slepen elkaar door moeilijke momenten en
we beleven samen de wonderschone hoogtepunten. Rondje Nederland is
voor ons een ervaring om nooit te vergeten. Met uw sponsoring geeft u ons
een extra motivatie om door te zetten als het zwaar wordt én krijgen de
cliënten perspectief op een hoopvolle toekomst.
Het doel waar wij voor fietsen
Er zijn vele verslaafden in Nederland.
Dakloos en kapot door trauma’s of
juist onzichtbaar onder een nette jas.
Naast een goede behandeling biedt
De Hoop hulp aan hen die niet
vergoed wordt door de
zorgverzekeraar.
•
De Inloophuizen in Dordrecht
en Vlissingen: we zorgen ervoor dat
mensen zonder huis of thuis even tot
rust kunnen komen, een kopje koffie
krijgen en misschien wel hun enige
warme maaltijd van de week.

•
Werkervaringsplekken: op weg
naar een plek in de samenleving.
•
Ervaringsschool: levenservaring
benutten om lotgenoten te helpen.
•
Stay Clean: christelijk
lotgenotencontact om clean te
blijven.
Helpt u de cliënten vah Stichting De
Hoop GGZ door ons te sponsoren?

•
Pastoraat: gesprekken,
conferenties en uitdelen van Bijbels.
Steun mij via: www.cycleforhope.nl/
Steun het hele team via: www.cycleforhope.nl/
Alvast bedankt voor uw steun!
Met sportieve groeten,

Team

