
FIETSEN VOOR DE BUURVROUW     26 JUNI ‘10
SPONSOR DE FIETSTOCHT IN RIDDERKERK EN HELP DE KINDEREN VAN LA VECINA

WORD NU SPONSOR!
Voor de jaarlijkse La Vecina fietstocht op zaterdag 26 juni aanstaande 
zoeken wij nog bedrijfssponsors. Veel enthousiaste fietsers hebben zich 
al ingeschreven om – 1 week voor de Rotterdamse Tourstart – de prach-
tige landschappen onder de rook van Rotterdam te verkennen! Als bedrijf 
kunt u deze fietstocht steunen met een bijdrage in geld of in deelnemers. 

doel
Straatkinderen in de wijk La Boquilla van de Colombiaanse havenstad Car-
tagena krijgen een nieuwe kans omdat La Vecina ze een thuis, onderwijs en 
eten biedt. De afgelopen jaren zijn we gegroeid en er worden nu al 65 kinde-
ren opgevangen. Meisjes in de wijken Palestina en Mandela komen op jonge 
leeftijd al in aanraking met drugs, seksueel misbruik, prostitutie en crimina-
liteit. Voor 12 van deze meisjes met bijzondere problemen is in 2009 begon-
nen met een speciaal programma inclusief nachtopvang. Om deze projecten 
te financieren en te blijven verbeteren is geld nodig. 

fietstocht
Zowel fanatieke als recreatieve fietsers komen aan hun trekken tijdens deze 
sponsortocht. Zij fietsen 60 of 125 kilometer. De start is op 26 juni om 10.00 
uur vanuit Ridderkerk. Beide routes gaan door de Zuid Hollandse polders, 
met fraaie vergezichten en natuurlijk een koffiestop. De fietsers zijn duidelijk 
herkenbaar omdat zij in een speciaal ontworpen La Vecina shirt fietsen. 

BUURVROUW
La Vecina is in 2007 opgericht door Nathalie Rietman. Zij is La Vecina, ofte-
wel de buurvrouw van de kinderen die dagelijks worden opgevangen in 
Cartagena, Colombia. Door haar inzet krijgen deze kinderen weer een kans. 
Speciaal voor de sponsortocht komt ze over uit Colombia en fietst ze mee!

sponsormogelijkheden
Wij vragen u de fietstocht en La Vecina te sponsoren. U draagt hiermee bij 
aan nieuw geluk en kansen voor de straatkinderen. Meefietsen met de tocht is 
tevens een leuke dag voor u en uw collega’s! 

• Voor 2000 euro bent u een hoofdsponsor. Uw logo komt prominent op 
het wielershirt en op de website www.lavecina.nl. Omdat u hoofdsponsor 
bent krijgt u 10 startbewijzen inclusief shirt en bidon.

• Voor 500 euro bent u officieel partner van de wielertocht. Uw logo staat 
op het wielershirt en op de website. Als officieel partner krijgt u 2 startbe-
wijzen inclusief shirt en bidon.

• U promoot de fietstocht, bijvoorbeeld als bedrijfsuitje of als uiting van 
maatschappelijk ondernemen. Door mee te doen aan deze sponsortocht 
halen uw collega’s geld binnen voor La Vecina. U zet zich hierbij in zoveel 
mogelijk deelnemers van uw bedrijf aan de start te krijgen die samen 
zoveel mogelijk geld of donateurs binnenhalen! Het bedrijf dat via hun 
deelnemers La Vecina het meest steunt, ontvangt een leuk en uniek aan-
denken.

Meer informatie en aanmelden als sponsor kan via

fietsen@lavecina.nl 

Gideon van Toledo - 06 20437958

Ingrid Winsveen - 06 51213435

WONENBIJDEBUURVROUW.NL


