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Wij, Jan en Karlien Veldhoen uit Wilnis, hebben het plan om 26 mei te 
vertrekken met de fiets naar Rome. Het fietsen van lange afstanden is 
één van onze hobby’s. In 2014 was de langste rit 2582 km van huis uit 
naar Santiago de Compostella.

Op 23 mei zullen wij de reiszegen krijgen in de H. Elia parochie in de 
Veenhartkerk, Grutto 2, Mijdrecht.

Rome zal waarschijnlijk rond  de 2500 km zijn, zeker met een paar 
omwegen om bijvoorbeeld Assisi te bezoeken. Wij zijn dankbaar dat 
we dit kunnen doen. Karlien kreeg het idee om van deze tocht een 
sponsortocht te maken ten behoeve van een project in Wajir.

Wajir is een stad in noordoost Kenia in een gebied dat decennialang 
door de landelijke overheid is genegeerd en geïsoleerd. Vaak heerst er 
enorme droogte.  Zie de website www.wajir.org. 

Een idee is om mee te doen voor bijvoorbeeld 1 euro cent per kilometer. 
Elk bedrag is uiteraard welkom. U kunt ons volgen via ons blog: 
http://karlienenjan.waarbenjij.nu/.

U kunt ons sponsoren door een bedrag over te maken op  bankrekening: 
NL97 INGB0007666512 van de Stichting Welzijn Wajir  o.v.v. sponsor Jan 
en Karlien.



Jan  en Karlien hebben altijd al een warme plek in hun hart voor 
medemensen met een beperking. Toen wij een project voor deze 
sponsortocht uitzochten gingen de gedachten dan ook direct in die 
richting. 

Wij van de Stichting Welzijn Wajir waren verrast toen wij in 1995 in 
die desolate, keiharde omgeving een schooltje aantroffen voor dove 
kinderen. En wij waren steeds weer ontroerd als we zagen hoe aan die 
kinderen les werd gegeven. Evenzo verrast waren wij toen plannen voor 
een middelbare school voor doven gerealiseerd gingen worden.

Een van de grote problemen in Wajir is de geregeld terugkerende 
droogte. Water en Sanitatie is dan ook een van de speerpunten van onze 
stichting. Toen het verzoek van die school kwam voor een systeem van 
wateropvang en waterberging was de keuze snel gemaakt.

Hiermee hoeft, als het regent, het water niet weg te spoelen maar kan het 
worden opgeslagen in grote tanks. Het kan zo ook een voorbeeldfunctie 
hebben voor andere scholen en gebouwen.

Wij wensen Jan en Karlien een goede reis.   
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