Wie zijn wij?
Tour de d’Hero is een nieuw en bijzonder initiatief dat de wielersport inzet om
jongeren met én zonder een sociale achterstand te inspireren. Samen proberen
we een prachtige prestatie neer te zetten om hun zelfbeeld positief te beïnvloeden.
Wat?
In 8 dagen zullen we vanuit Teplice - Tsjechië, terug fietsen naar Hoogwoud.
Vrijdag 19 april zullen we met een groep van 35 man, naar Tsjechië vertrekken. De
groep bestaat uit 10 jongeren met een sociale achterstand (16 t/m 21 jaar), 10
jongeren die affiniteit hebben met fietsen (16 t/m 21 jaar) en 15 vrijwilligers die
cohesie willen creëren tussen de beiden groepen.
Om cohesie te creëren bieden we van te voren trainingen en kennismakingsactiviteiten aan. Tijdens de fietsweek wordt er gewerkt met een buddy systeem.
Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden gekoppeld aan een
jongere die meer ervaring heeft met fietsen. Zo kan er een vertrouwensband
worden opgebouwd.
Wanneer we eenmaal in Tsjechië aankomen zullen we Theresienstadt bezoeken.
Onze burgermeester Hoogenboom is in de tweede wereldoorlog op transport
gesteld naar deze stad, en onderweg overleden. Hier zullen we samen even bij
stilstaan.
We zullen onderweg overnachten op verschillende campings wat wordt afgewisseld
met nachtjes in een jeugdherberg.
Na 900 zware kilometers zullen we zaterdag 27 april, finishen in Hoogwoud. Dit
onder het welkom van vrienden, familie, kennissen en andere wielerfans die de
Heroes willen verwelkomen.
Meedoen?
Heb jij de energie en lijkt het je leuk om deel te nemen aan dit project? Er zijn
verschillende groepen waar je je voor op kan geven:
1. Jongeren van het voorgezet speciaal onderwijs. Bijv. leerlingen van de
stormvogel. ± €200,2. Jongeren die affiniteit hebben met fietsen en als buddy willen functioneren;
± €200,3. Vrijwilligers; opbouwploeg, kookploeg, begeleider op de fiets;
4. Partners; zonder onze partners zijn we uiteraard nergens.
Wil jij meedoen, wat meer informatie ontvangen of heb je verdere vragen of
opmerkingen? Neem dan contact op met onze organisatie.
E-mail: tourdehero@gmail.com
Telefoon: 0625532996
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