Beste vrienden, vriendinnen, sympathisanten en geïnteresseerden,
WIM EN BOB STAPPEN NAAR COMPOSTELA

In mei vorig jaar besloten wij, Wim Waes en Bob Van der Stichelen, om samen
vanuit Saint Jean Pied de Port in Frankrijk, via de Camino Francès, naar Santiago
de Compostela in Spanje te stappen, een wandeltocht van zo’n dikke 800 km.
Het is Wims grote wens om voor zijn 80-ste verjaardag deze onderneming tot een
goed einde te brengen.
Hiervoor zijn we reeds vanaf juni 2018 flink aan het oefenen en vanaf half januari
verhogen we de trainingen intensief om ons doel zeker te bereiken.
Onze expeditie vindt plaats van 13 april 2019 (vertrek in Frankrijk) tot 21 mei 2019
(aankomst in Compostela). Op 23 mei arriveren wij terug in Belgenland.
Uiteraard is het waarmaken van Wims wens belangrijk, maar dit zette ons ook aan
om voor anderen dromen te laten uitkomen.
Hiervoor zochten wij contact met de Make-a-Wish B-Vl.

Make-a-Wish B-Vl zorgt ervoor, om met de verkregen donaties, de wensen in te
lossen van kinderen met een zware of levensbedreigende ziekte.
Het is onze bedoeling, om via jullie, zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te vergaren
voor dit goede doel, zodat deze kinderen hun wens kunnen waarmaken.
Mogen wij vragen, uiteraard indien jullie sponsor willen zijn, rekening te houden
met volgende info :
alle donaties aan de organisatie kunnen via gewone overschrijving gebeuren op
het algemene rekeningnummer :
IBAN : BE83 4093 0351 0115
BIC : KRED BE BB
Gelieve als referentie het nummer “A18229 Compostella” mee te geven.
De stortingen gaan integraal en voor 100 % naar het goede doel.
Donaties kunnen vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 mei 2019.
Wie graag een fiscaal attest ontvangt (en dit kan vanaf minstens 40 €), dient zijn
gift rechtstreeks aan de organisatie te doen en Make-a-Wish zal het attest
overmaken aan de individuele schenker.
Wij houden jullie tijdens onze tocht op de hoogte van ons wedervaren via e-mail,
blogs, vlogs, facebook of andere mediamiddelen.
Hiervoor is een tijdelijk facebook account aangemaakt. (ga naar : facebook.com/
wimbobcompostela en : like us !)
Wij danken jullie alvast zeer hartelijk voor jullie milde bijdrage.
Voor de geïnteresseerden, nog wat bijkomende wandelinformatie (reliëf- en
wandelkaart van onze expeditie):

Wim en Bob

