PERSBERICHT
Sponsoractie Thom Ventoux 2014 voor kinderen in
Bangladesh
Op 31 mei a.s. - Hemelvaartsdag - vindt de tweede Thom Ventoux plaats.
Fietsend of lopend de kale berg Mont Ventoux (Frankrijk) op voor het
goede doel. The Thom Foundation organiseert de sponsoractie. De
opbrengst is dit keer bestemd voor het onderwijsprogramma van de
stichting Niketan, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking
in Bangladesh.
De Thom Foundation zet zich in voor kleinschalige onderwijs- en
gezondheidsprojecten voor kinderen met een beperking in
ontwikkelingslanden. De stichting werd in 2006 opgericht door Stefan
Bredenbeek en Inge Obdeijn n.a.v. het overlijden van hun dierbare zoon
Thom en heeft inmiddels meer dan 30 projecten eenmalig of structureel
ondersteund, ondermeer in Ghana, Zimbabwe, Peru en Wit-Rusland. The
Thom Foundation haalt op verschillende wijzen geld op, variërend van
culturele activiteiten, legaten tot sponsor acties, zoals Thom Ventoux. Er
wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt dus elke opgehaalde euro
wordt ook daadwerkelijk besteed aan de projecten.

Onderwijsproject
Sinds een jaar of 5 steunt The Thom Foundation projecten van Stichting
Niketan. Antoinette Thermoshuisen van Niketan startte de stichting in
1998 na een fietsreis o.a. door Bangladesh. Gegrepen door de armoede in
Bangladesh en in het bijzonder door het lot van kinderen met een
verstandelijke beperking, besloot zij hiertoe. Met haar stichting wil zij
een bijdrage leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden
van deze kinderen en de vergroting van hun kansen in hun volwassen
leven. En met succes. Niketan heeft afgelopen 15 jaar dagverblijven
gerealiseerd voor kinderen met een verstandelijke beperking, met
activiteiten die zijn gericht gericht op hun ontwikkelingsniveau. Nu wil
Niketan speciaal onderwijs realiseren en lesmateriaal ontwikkelen voor
deze groep kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar.

Opbrengst sponsoractie
De activiteiten van Niketan sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van
The Thom Foundation. Vandaar dat er voor is gekozen de volledige
opbrengst van de Thom Ventoux dit keer ten goede te laten komen van
het onderwijsproject van Niketan.

Meedoen aan de Thom Ventoux 2014
Deelname aan de Thom Ventoux staat open voor iedereen boven de 18
jaar (kinderen onder de 18 jaar alleen onder begeleiding van hun
ouders/verzorgers). Deelnemers laten zich sponsoren. Er is geen
minimum inbreng, maar vanzelfsprekend is het de bedoeling dat er zoveel
mogelijk geld wordt opgehaald.

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over de Mont Ventoux en het deelnameformulier,
kijk op www.thethomfoundation.nl. Op de site vindt u ook informatie
over The Thom Foundation en de Stichting Niketan.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor interviews, beeldmateriaal en meer informatie over The Thom
Foundation en/of Stichting Niketan, kunt u contact opnemen met:
Inge Obdeijn info@thethomfoundation.nl (06 34 81 06 36).

