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1. Algemeen
1.1 Doelstelling
Een mooi sponsorbedrag voor missionarissen en projecten in de Derde Wereld bijeen
fietsen, waarbij de individuele fietser van de Trap-in zich kan laten sponsoren door
bedrijven en individuen.
1.2 Werkwijze
Stichting Trap-in Uden/Volkel organiseert jaarlijks een sponsorfietstocht van 50 kilometer
in de omgeving van Uden en Volkel. Er zijn 2 startplaatsen; 1 in Uden en 1 in Volkel. De
opbrengst van de sponsorfietstocht wordt verdeeld onder, in de eerste plaats, de (leek)missionarissen uit Uden en Volkel, aangevuld met geselecteerde projecten in Derde
Wereldlanden tot maximaal 15 begunstigden (missionarissen en projecten).
Aan de geselecteerde (leek-)missionarissen en projecten worden uiteraard
voorwaarden gesteld. Zo moeten de (leek-)missionarissen hun thuisplaats/vaste
contactpersoon in Uden of Volkel hebben, maar wel zelf in een Derde Wereldland
woonachtig zijn. De peildatum voor missionarissen is ieder jaar op 1 januari.
De voorwaarden voor projecten kunt u op de website terugvinden onder het kopje
‘Trap In projecten – richtlijnen’. Uit de ingezonden projectaanvragen wordt door een
speciale selectiecommissie (niet door het bestuur) in januari een selectie gemaakt van de
projecten die dat jaar een donatie van Trap-in ontvangen. De hoogte van deze donatie is
uiteraard geheel afhankelijk van de sponsorbedragen die dat jaar binnen komen.
De organisatie van de fietstocht wordt volledig gesponsord. De kosten van
werkzaamheden die de bestuursleden van de stichting verrichten worden niet vergoed.
Bedrijven worden benaderd om de organisatie mogelijk te maken. De stichting prijst zich
gelukkig met het feit dat vaste sponsors elk jaar weer garant staan voor hun bijdrage in
de vorm van advertenties, stempelsponsoring, uitleen van materialen en beschikbaar
stellen van ingrediënten. Ieder jaar is er voor de deelnemende fietsers een blijvende
herinnering. Daarnaast stelt een tiental vrijwilligers zich beschikbaar om te functioneren
als, bijvoorbeeld, verkeersregelaar. Dit betekent dat de organisatiekosten van de stichting
vaak al gesponsord en dus zeer laag zijn (bijv. bankkosten, publiciteit etc.). Er blijft niets
‘aan de strijkstok hangen’.
2. Begunstigden 2017
In 2017 hebben 1 missionaris en 14 projecten een donatie van € 2.650,- ontvangen van stichting
Trap-in. De missionaris is pater Toon van Kessel. Pater Toon van Kessel is vanaf 1962 in Zuid Chili
werkzaam. Hij bedient daar een parochie ter grootte van ongeveer de helft van onze provincie
Noord-Brabant. Het gebied bestaat uit veel eilanden en fjorden.
De projecten zijn:
1. Amara Foundation. Zij gebruiken de donatie voor onderwijskosten van
gehandicapte kinderen in Kenia.

2. Dienaressen vd H Geest (zustercongregatie). Zij gebruiken de donatie voor de
aanschaf van lesmateriaal en uniformen van kleuters in Togo.
3. Garanhuns. Zij vernieuwen de wasvoorziening van een kinderdagverblijf in
Brazilie met de donatie.
4. Heal the world miracle community organization gebruikt het geld voor de aanleg
van een schoon drinkwatervoorziening in het dorpje Mbaba in Uganda.
5. Jantine Buys gebruikt de donatie voor Uniformen, schoolgeld en medische kosten
van individuen. Daarnaast wordt het gebruikt voor een plastic project als
inkomensvoorziening van de lokale bevolking op Lombok in Indonesie.
6. Miss Maasai gebruikt de donatie om schoolgeld van meisjes te betalen. Dit werkt
ter voorkoming van uithuwelijking en besnijdenis in Kenia.
7. Oyugis Integrated Project bevordert de economische zelfstandigheid van
weesjongeren in Kenia met de donatie.
8. Stichting Kinderen van de Zon heeft met het geld school sportkleding en andere
sportmaterialen aangeschaft voor kinderen in Peru.
9. Stichting Marijn helpt 80 arme kinderen met schoolmaterialen en -kleding voor in
Nicaragua.
10. Stichting Puja gebruikt de donatie voor algemene medische zorg en om lokale
verpleegkundigen tot vroedvrouw op te leiden in Bangladesh.
11. Thamsanqa gebruikt de donatie voor voeding, educatie, (school)kleding,
voetbalteam en een creche voor Aids wezen in Zuid-Afrika.
12. De Watoto Foundation heeft de donatie nodig voor onderwijs aan kinderen met
leermoeilijkheden op hun project in Tanzania.
13. Zusters H. Carolus Borromeus gebruikt de donatie om een generator aan te
schaffen om water op te pompen, ook in Tanzania.
14. Venti Venti gebruikt de donatie voor de aanschaf bedden en voedsel voor een
weeshuis in Congo.
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