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Fiets voor een huis - Topervaring 
 
Op zondag 7 mei mochten wij, ‘een groep wielrenners 
uit de Protestantse gemeente Beilen – Hijken - Hoog-
halen’, in uw gemeente aandacht besteden aan het 
project ‘Fiets voor een huis’. In dit kader hebben we op 
9 september 
de Col du 
Galibier 
beklommen. 
Letterlijk en 
figuurlijk was 
het een 
topervaring. 
In een prach-
tige omge-
ving, voor 
een prachtig 
doel, samen met veel andere mensen beklommen we 
deze berg in Frankrijk. Fietsend, (hard-)lopend, step-
pend, … . Aangemoedigd door vele supporters werd 
het ondanks (of misschien juist ook wel dankzij) de 
barre weersomstandigheden een bijzonder gebeuren. 
 
En, we hebben de top bereikt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij kijken terug op een goede tocht, met een mooi 
resultaat. Als groep hebben we meer dan 12.000 euro 
bij elkaar gefietst. In totaal is de opbrengt op dit mo-
ment meer dan 820.000 euro. Dit betekent dat er voor 
meer dan 820 gezinnen een veilig huis gebouwd kan 
worden. 
Wanneer u het nieuws de laatste tijd een beetje heeft 
gevolgd, dan is de noodzaak van deze huisvesting 
maar weer eens gebleken. In de afgelopen periode is 
Bangladesh weer getroffen door zware overstromin-
gen. Vele mensen zijn hierdoor dakloos geraakt. 
Overstromingen heeft het land ontwricht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Máár in alle chaos was het mooi om te horen dat de 
stenen huizen (met stevige fundering) die vanuit dit 
project waren gebouwd er nog stonden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is de afgelopen tijd al veel goed werk gedaan. De 
droom van veel mensen is hiermee uitgekomen. 
 

Eigenaar mr. Dulal Baroi over zijn nieuwe 
huis: “Iedere familie groeit op met een droom. 
Het is een droom om een mooi huis te heb-
ben, niet alleen om je gezinsleden onderdak 
te kunnen bieden maar ook voor de volgende 
generatie. Veel mensen hebben een stukje 
land, maar weinigen hebben het geluk ooit 
een eigen huis te bezitten. Voor veel mensen 
blijft het bezit van een eigen huis een droom. 
In mijn geval is de droom uitgekomen. Hij 
werd realiteit, mogelijk gemaakt door het hui-
zenfonds.” (www.wereldfoundation.nl) 

 

We zijn blij en dankbaar dat we op zo’n leuke, 
samenbindende en uitdagende manier een steen-
tje mochten bijdragen aan deze droom. We willen 
u als gemeente bedanken voor uw bijdrage (via de 
collecte of anderszins) en belangstelling. 
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