Team Kalidoe vertrekt 6 oktober 2012 naar Gambia
Joop Versantvoort, Piet van Boxmeer en Mari en Tonnie van der Heijden vormen
samen Team Kalidoe 4
Zij gaan de Antwerpen- Banjul Challenge rijden
Met een auto en motor rijden ze naar Gambia
voor de Stichting Second Home samen met nog 5
andere auto’s.
De tocht is een slordige 7000 km en gaat door 7
landen, talrijke culturen en dwars door de Sahara,
met nog 20 andere auto”s.
De rit is bedoeld om humanitaire hulp te bieden aan
de allerarmsten in Gambia.
De auto’s en motor worden in Banjul (de hoofdstad
van Gambia) verkocht en de opbrengst gaat naar
een zelf uitgekozen goed doel.
Team kalidoe presenteert zich a.s. zondag tijdens
de braderie.
Hier zal de auto te bewonderen zijn waarmee zij
gaan rijden. De auto is bestikkert met diva
sponsoren. Voor liefhebbers die ook reclame willen
maken en tevens willen sponsoren is er nog wel een
plekje vrij op de auto.
Ook wordt het rad van fortuin ingezet om zoveel
mogelijk geld op te halen voor de stichting Second
Home. Meedoen is al mogelijk voor een klein
bedrag en men heeft altijd prijs.
Second Home Foundantion heeft als doelstelling het realiseren van kleinschalige
woonvoorzienig voor kinderen met een verstandelijke beperking in
ontwikkelingslanden.
Second Home in Gambia is een woongemeenschap voor gehandicapte kinderen. Op
dit moment verblijven er 12 kinderen.
Zij zijn er van maandag tot en met vrijdag en op deze dagen gaan zij ook naar de
enige school in Gambia voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Second Home huurt nu nog een Lodge maar wil in 2012 starten met de bouw van
een nieuwe woonvoorziening in de omgeving van de The Methodist Special
School.
Meer informatie op www.stichtingsecondhome.nl ,
Of bij Tonnie van der Heijden 06-12123407
Of tot ziens a.s. zondag op de braderie in Zijtaart
Mari van der Heijden

