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De berg op voor kinderen met een beperking

Op zaterdag 31 mei 2014 vindt voor de tweede keer de Thom Ventoux plaats.
Fietsend of lopend de Mont Ventoux op (en af) voor het goede doel: Voor een
goede toekomst voor kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden.
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Meld je aan en doe mee!
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We dagen je uit Er liggen twee uitdagingen waaruit je kunt kiezen:
- Etappe van 80 kilometer met als slagroom op de taart de beklimming van de Mont Ventoux.
- De beklimming van alleen de Mont Ventoux: een , twee of zelfs drie keer. Fietsend of hardlopend.
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Laat je sponsoren Vrienden en kennissen, familie, collega’s, buren en anderen kunnen jouw
sportieve prestatie sponsoren. Er is geen minimum inbreng, maar we gaan er vanuit dat je alles uit de
kast haalt om zoveel mogelijk geld op te halen. Dit keer voor de stichting Niketan.
Waar doe je het voor? Niketan helpt in Bangladesh kinderen met een verstandelijke beperking.
Dat is bitterhard bodig want uitbuiting, mishandeling, verwaarlozing, gebrek aan stimulatie en aandacht is de dagelijkse realiteit. Niketan heeft afgelopen 15 jaar dagverblijven gerealiseerd voor deze
kinderen met activiteiten die zijn gericht gericht op hun ontwikkelingsniveau. Nu wil Niketan speciaal
onderwijs realiseren en lesmateriaal ontwikkelen voor kinderen van 6 tot 13 jaar.
Over de organisatie De Thom Ventoux is een sponsorevenement van The Thom Foundation.
Een Nederlandse stichting die kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt die gericht
zijn op kinderen met een beperking. Het gaat om educatieve en health care initiatieven. Op deze
manier helpen wij mee de zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten en voor hen een goede en
gelukkige toekomst bereikbaar te maken.
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Voor meer informatie en inschrijving: www.thethomfoundation.nl
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