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Een unieke ervaring
Wie fietst er nou
helemaal vanuit Polen
terug naar huis? Alleen
wij!

Nieuwe vrienden
Tijdens trainingen leer je
elkaar kennen en
vervolgens gaan we een
week lang op vakantie!!!
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Klimmen en dalen
Het zal fysiek zwaar zijn om
zo lang en ver te fietsen. Toch
is het klimmen en dalen. Er zijn
genoeg mooie momenten om
volop van te genieten.
Grenzen verleggen

We fietsen de Duitse grens
over en we verleggen onze
eigen grenzen. We
overwinnen angsten en samen
helpen we elkaar naar de top.

Uit je comfortzone

Tijdens de week doe je
ontzettend veel nieuwe
dingen buiten je vertrouwde
omgeving. Je werkt aan je
persoonlijke ontwikkeling en
wordt daar ontzettend goed
bij gehlopen door onze lieve
vrijwilligers.
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Waar krachten worden
gebonden, angsten
worden overwonnen en
waar doelstellingen
worden bereikt.
TOUR DE HEROES

Wie zijn wij?
ONZE

Missie

Tour de Heroes is een nieuw en bijzonder initatief dat de
wielersport inzet om cohesie te creëren tussen jongeren met
én zonder sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand.

Door beide groepen uit hun comfortzone te laten
treden, ontwikkelen ze zich enorm als persoon. Naast
de fysieke reis van Polen naar Nederland, brengt Tour
de Heroes hen ook een mentale/emotionele ervaring.
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Doelstelling
Samen proberen we een prachtige prestatie neer te
zetten om het zelfbeeld van de jongeren positief te
beïnvloeden.

ONZE

Visie

Wat?
Zaterdag 25 april 2020 zullen we met een groep van 35 man naar Polen vertrekken. De
groep bestaat uit 10 jongeren met een lichte beperking (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 beide groepen.
Om cohesie te creëren bieden we van te voren trainingen en kennismakings-activiteiten
aan. Tijdens de fietsweek wordt er gewerkt met een buddysysteem. Leerlingen van het
voortgezet speciaal onderwijs worden gekoppeld aan een jongere die meer ervaring heeft
met fietsen. Zo kan er een vertrouwensband worden opgebouwd.
We zullen onderweg overnachten op verschillende campings wat wordt afgewisseld met
nachtjes in een jeugdherberg. Na +/- 650 zware kilometers zullen we zaterdag 2 mei 2020
finishen in Hoogwoud. Vrienden, familie, kennissen en andere wielerfans zullen de Heroes
enthousiast verwelkomen.

Heb jij de energie en lijkt het je leuk om deel te nemen aan dit project? Wil je meedoen in
één van de bovengenoemde groepen, wat meer informatie ontvangen of heb je verdere
vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze organisatie!
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