
Sponsoractie “The Andes Trail” 
 
Op 3 augustus 2012 gaat de fietsexpeditie “The Andes Trail” van start. Deze fietstocht 
van meer dan 4 maanden legt een afstand af van 11.000 kilometer. Ja, u leest het goed 
: 
een fietstocht! 
Een internationaal gezelschap 25 tot 30 personen zal bij het evenaar-monument nabij 
Quito in Ecuador van start gaan. Na 135 dagen fietsen door vijf landen hopen ze gezond 
en wel aan te komen in Ushuaia, de meest zuidelijkste plaats van Zuid-Amerika, ook wel 
bekend als “Het-einde-van-de-wereld”. Dagelijks worden etappes van gemiddeld 100 
kilometer verreden. Hierbij zullen de fietsers bergachtig terrein, hitte, wind, primitieve 
omstandigheden, ijle lucht en andere fysieke ongemakken trotseren. U vraagt zich af : 
wie doet dit, en waarom ? "Ja, dat vraag ik me ook af. Hopelijk kan ik dit na afloop 
vertellen." 
De tocht is allereerst een bijzonder grote uitdaging voor mezelf in een fascinerende 
omgeving die continue verandert. Menigmaal zal echter de vraag rijzen: "Waar doe ik dit 
voor ?" Antwoord op deze vraag is gevonden in de opzet van een sponsoractie georga-
niseerd door Bike-Dreams, de organisatie die “The Andes Trail” mogelijk maakt. 
Wij verkeren in de buitengewoon fortuinlijke situatie dat onze wieg in het welvarende 
Westen heeft gestaan, waardoor we zijn opgegroeid in een wereld van vrijheid en 
ongekende welvaart. Hoe anders vergaat het niet miljoenen kinderen die beperkt zijn in 
hun vrijheden of door onvoorziene omstandigheden aan het lot worden overgelaten. Hun 
toekomstperspectief is aanzienlijk minder rooskleurig. 
Bike-Dreams heeft besloten deze bijzondere fietstocht niet alleen vóór haar deelnemers 
te organiseren, maar ook vóór kinderen die een betere toekomst verdienen. Bike-Dreams 
steunt al sinds 2006 het goede werk van SOS Kinderdorpen. De sponsoractie maakt 
het mogelijk om niet alleen dóór, maar ook vóór de Latijnsamerikaanse landen te fietsen. 
U kunt zelf bepalen op welke manier u wilt sponsoren. 
•	  Een bedrag per gefietste kilometer(s) 
•	  Een vast bedrag per gefinishte etappe 
•	  Een vast bedrag 
Vul de gegevens op de volgende pagina in en doe het vervolgens aan mij retourneren. 
Alle sponsorgelden komen volledig ten goede aan SOS Kinderdorpen. Iedere donatie is 
van harte welkom. De organisaties en de kinderen ter plekke zullen zeer dankbaar zijn 
met uw gift en ik ben u dankbaar voor de steun aan deze kinderen. 
Fred Keijzer 
Spaarndam 
 
Marktstraat 11 
6041 EN Roermond 
THE NETHERLANDS 
Tel: +31 475 311047 
info@bike-dreams.com 
www.bike-dreams.com 



 
 
 

Sponsoractie “The Andes Trail” 
 
Ik steun Fred Keijzer onderweg in “The Andes Trail”, met : 
•	  __________ eurocent voor iedere _________ gefietste kilometer(s) 
óf 
•	  __________ euro voor iedere gefinishte etappe 
óf 
•	  Een vast bedrag van __________ euro 
Ik heb wel/geen* bezwaar tegen het publiceren van mijn naam op de website 
www.bikedreams.com als zijnde donateur van de sponsoractie. De hoogte van het 
gesponsorde bedrag wordt uitdrukkelijk niet vermeld. 
Naam : _______________________________ 
Woonplaats : _______________________________ 
Datum : ____________________ 
Handtekening : _____________________ 
U kunt dit formulier ingevuld aan mij retourneren of opsturen naar : 
Bike Dreams 
Markstraat 11 
6041 EN Roermond 
NEDERLAND 
Ik vertrouw erop dat de financiële afhandeling in alle eerlijkheid plaats vindt. Het bedrag 
kunt u rechtstreeks overmaken naar SOS Kinderdorpen op giro 2280 onder 
vermelding van "«Naam van de donateur» steunt Fred Keijzer in The Andes 
Trail". 
 
* doorstrepen wat niet van toepassing is. 
	  


