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1. Algemeen
1.1 Doelstelling
Door middel van een jaarlijks fietsevenement op Tweede Pinksterdag met sponsoring door
bedrijven en particulieren geld in zamelen ten behoeve van maximaal vijftien kleinschalige
projecten in ontwikkelingslanden ter voorziening in primaire levensbehoeften.
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 2018
In 2019 hebben 1 missionaris en 14 projecten een donatie van € 2.550,‐ 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 en hun doelen van dit jaar zijn:
1. Beautifulkidz; een project die vrouwen in een sloppenwijk een vak leert en
inkomen biedt.
2. BIMEHC zorgt voor voeding voor vluchtelingen, kinderen en patiënten in
Kameroen.
3. Broeder Martien Sonnemans gebruikt de donatie voor aanschaf van
schoolmaterialen voor Pygmee‐ kinderen, ook in Kameroen.
4. Brufut Vooruit, schaft kraambedden en een insulinetester aan voor een
kraamkliniek in Gambia.
5. HWMCO biedt veelzijdige steun aan een basisschool in Uganda.
6. Stichting Kinderen van de Zon gebruikt de donatie voor het verbeteren van levens‐
omstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme meisjes in Peru.
7. De Kruisheren zorgen voor een nieuwe waterput ten gevolge van droge periodes
in Congo
8. Miss Maasai verzorgt onderwijs aan meisjes en draagt zo bij aan het voorkomen
van vrouwenbesnijdenis in Kenia.
9. Steun voor Lombok gebruikt de donatie voor de wederopbouw, en ondersteuning
bij school, ziekte en plastic project op Lombok.
10. Stichting Marijn biedt onderwijs en helpt de levensomstandigheden van
achtergestelde kinderen in Nicaragua te verbeteren.
11. Thamsanqa biedt ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen in een
township in Zuid‐Afrika.
12. Venti Venti verzorgt voeding en herstel van de elektriciteit na burgeroorlog in
Congo.
13. Watoto Foundation gebruikt de donatie voor onderwijs aan hardcore
straatkinderen in Tanzania.
14. Zweli Foundation bouwt een waterput voor de naschoolse opvang in Zuid‐Afrika.

