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Doorbreek de cycle of poverty en ga fietsen voor kinderen! 
Cape Town Cycle Tour | maart 2017 | Kaapstad, Zuid-Afrika 

 
Opgroeien in een township is elke dag overleven. Geweld, misbruik, ondervoeding en 
criminaliteit zijn aan de orde van de dag. Tjommie biedt kinderen hulp door ze te voorzien in hun 
basale levensbehoeften, maar ook op het gebied van sport en cultuur. Samen geven wij 
kinderen zonder toekomst een kans!  
 
Cape Town Cycle Tour 
Cape Town Cycle Tour is één van de meest bijzondere en mooiste fietstochten ter wereld. Het is 
een traject van 109 kilometer. Een onvergetelijke fietservaring voor het leven. De start is in 
Kaapstad en gaat naar het zuidelijkste puntje van het Kaapse Schiereiland en weer terug, met 
de Tafelberg en de oceanen als decor.  
 
De kans van hun leven. De kans van jouw leven.  
Je fietst deze tocht niet alleen voor jezelf, maar ook voor kinderen die onze steun hard nodig 
hebben! Als fietser voor Tjommie werf je minimaal €2.000,- en draag je bij aan een toekomst 
voor kinderen in townships van Zuid-Afrika. Natuurlijk is dit een behoorlijk bedrag, maar met 
behulp van onze bewezen tips en hulpmiddelen, zal je verbaasd staan hoe snel je dit voor 
elkaar kan krijgen. 
 
Het arrangement 
Je betaalt zelf je reis- en verblijfkosten. Deze kosten* zijn ongeveer € 1.500,- Dat is een 
vliegticket Amsterdam-Kaapstad, 3/4 hotelovernachtingen in een tweepersoonskamer, 
fietsvervoer en een startbewijs voor de Cape Town Cycle Tour. Voor de reis werken we samen 
met een reisbureau. Dit arrangement is uit te breiden met een bezoek aan de projecten van 
Tjommie in Elandsdoorn. (*genoemde kosten zijn onder voorbehoud afhankelijk definitieve 
kosten ticket en aantal nachten).  
 
De reis 
Dag 1: aankomst Kaapstad. Dag 2: fietsen/excursie in omgeving Stellenbosch | Kaapstad & 
ophalen startbewijs e.d.. Dag 3: Cape Town Cycle Tour (waarschijnlijk zondag 13 maart 2017, 
de definitieve datum is eind maart ’16 bekend). Dag 4: Kaapstad – terugvlucht naar Amsterdam. 
 
De reis in combinatie met een bezoek aan onze projecten:  
Dag 4: Kaapstad; vlucht naar Johannesburg; autorit naar Elandsdoorn. Dag 5: Elandsdoorn. 
Dag 6: Elandsdoorn – terugvlucht Johannesburg – Amsterdam.  
 
Ga de uitdaging aan! 
Ga de uitdaging aan en schrijf je in! Stuur een e-mail naar tjallenge@tjommie.nl en wij nemen 
contact met je op. Je kan ons ook bereiken via 088 - 008 1900. 
 


