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Nicaragua

is

een

ontwikkelingsland

met

weinig verharde wegen. De fietszwaarte
wordt beperkt tot ‘drie fietsjes’, voor de
getrainde fietsliefhebber met goede basisconditie.
De tochten zullen tussen de 40 en 50 kilometer
zijn en gemiddeld 4 à 5 uur per dag duren. We

www.facebook.com/monicare

MoNiCare fietst ten voordele van projecten,
die gecoördineerd worden door Toon Bongaerts
die reeds 30 jaar werkzaam is in Nicaragua.
FANS

moeten rekening houden met temperaturen

(Financiële Adoptie van een Nicaraguaans Schoolkind)

tussen de 30 en 35 graden.

(zelfhulpgroep voor diabetes patiënten)

We vormen één groep. Onze leuze is: samen
uit, samen thuis!

De zoete vriendjes
Corazones Unidos
(gehandicaptenzorg)

Een samenwerkingsproject van

Nicaraguacomité

LOMMEL

2016

Inschrijvingsgeld bedraagt 2100 euro. Vliegreis,

Op

alle transport in Nicaragua, de fietsen, hotels

kennismakingstochten georiganiseerd. Op die

met vol pension inbegrepen!

manier leert de groep elkaar kennen en

Rekeningnummer inschrijven fietstocht:
IBAN: BE31 0013 7826 8855 - BIC: GEBABEBB

regelmatige

basis

worden

er

bouwen we samen aan onze conditie. De
datums kan je terug vinden op onze website.

Vermeld steeds “MONICARE + NAAM”
Daarenboven vragen we ook nog om minstens
1250 euro als gift of sponsoring in te brengen
voor de projecten die we steunen. We hopen
50 000 euro sponsorgeld voor onze projecten bij
elkaar te krijgen. Dit streefdoel kunnen we halen

Iedere gift is welkom! Vanaf 40 euro krijg je
een fiscaal attest.
Partners, sponsors of sympathisanten krijgen
publicitaire vermelding op onze website bij
sponsoring vanaf 300 euro.

als we ook proberen gemeenten, serviceclubs,
MoNiCare

staat

voor

mountainbike,

Nicaragua en ‘Care’ oftewel ‘zorgen voor’.
We zoeken 25 fietsliefhebbers met het hart op
de juiste plaats én zin in avontuur. Met de
mountainbike fietsen we begin augustus 2016
2 weken door Nicaragua, het land van meren

bedrijven warm te krijgen voor onze projecten.
Rekeningnummer giften:
IBAN: BE58 4561 1463 0179 - BIC: KREDBEBB
Voor een gift of sponsoring van meer dan €40
kan men een fiscaal attest bekomen.

en vulkanen. We fietsen ten voordele van
projecten

voor

onderwijs,

gezondheid,

gehandicapten en tegen armoede.
Onderweg

maken

we

kennis

De fietstocht vindt plaats de eerste 14 dagen
van augustus. De laatste inschrijvingsdatum is

met

de

projecten waarvoor we geld inzamelen via

einde maart 2016. Wie eerst inschrijft krijgt
voorrang.

deze sponsorfietstocht. Meer informatie over

De organisatie verzekert alle deelnemers voor

deze projecten vindt u op onze website

burgerlijke aansprakelijkheid, ziekte, ongeval-

www.monicare.be

len en reisbijstand met repatriëring. Er fietst
zeker 1 arts mee en enkele pick-ups zullen
fungeren als bezemwagens.

Meer info over de fietstocht zelf, de projecten,
het deelnemersreglement en het inschrijvingsformulier vindt u op onze website.

