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Op 26 & 27 april is de FietsSponsorTocht 2013, die dit jaar gereden wordt voor het 

nieuwe Hands & Feet. Hierbij meer informatie over het nieuwe Hands & Feet! 

    

Waarom?Waarom?Waarom?Waarom?    
Afgelopen jaren hebben wij als vrienden in ontwikkelingslanden mogen werken. Joost en 
Frank in Oekraine, Mark in Oeganda. We hebben daar gezien dat het met relatief weinig 
middelen goed mogelijk is om werkelijk een verschil te maken voor mensen die het 
minder hebben getroffen dan wij in Nederland. Inmiddels zijn we enige tijd terug in 
Nederland, maar blijft er een groot verlangen om iets voor deze baby’s, jongeren, 
gehandicapten en ouderen te doen. We zijn hierbij geïnspireerd door de Bijbeltekst uit 
Korinthe (1 Kor 27:12), waarin staat dat wij samen met u en vele anderen het lichaam 
van Christus zijn. Wij zijn dus zijn handen en voeten hier op aarde! Het lied ‘If we are the 
body’ van de Casting Crowns en onderstaande tekst geeft dit goed weer: 
 
Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve dat van jou, 

geen handen, behalve die van jou, 

geen voeten, behalve die van jou. 

Het zijn jouw ogen die Christus' medeleven 

voor de wereld moeten uitstralen; 

het zijn jouw voeten waarmee Hij gaat om goed te doen; 

en het zijn jouw handen waarmee Hij ons nu moet zegenen 

(Theresia van Avila) 

 

ProjectenProjectenProjectenProjecten    
Bovenstaande is de motivatie om Hands & Feet nieuw leven in te blazen. Concreet 
betekent dit dat wij maandelijks via een mailing en onze website één project onder de 
aandacht brengen. Dit zijn projecten of personen die een zetje of flinke zet in de rug heel 
goed kunnen gebruiken! Vanwege de bestaande contacten in Oekraïne en Oeganda zijn 
er verschillende projecten uit deze landen, maar het kunnen ook verzoeken uit andere 
landen zijn, en zelfs uit Nederland. En iedereen kan een project aandragen! Dus u ook! 
 
De opbrengst van de FietsSponsorTocht 2013 is bestemd voor de projecten van Hands & 
Feet, primair voor de volgende drie: 
 

1. Onderwijs voor Roma-kinderen uit Oekraïne  

2. De gehandicapte Andri (30) uit Oekraïne  

3. Student Jimmy (22) uit Oeganda 

 

HHHHoe?oe?oe?oe?  
Elke maand wordt via o.a. handsnfeet.nl één project uitgelicht. Deze projecten en 
personen komen via het bestuur van Hands & Feet binnen, maar kunnen evengoed door 
u aangedragen worden!  
 

Doet u mee?Doet u mee?Doet u mee?Doet u mee?    
Voor nu hopen wij van harte dat u samen met ons aan het nieuwe Hands & Feet wilt 
bouwen door mee te fietsen met de FietsSponsortTocht 2013! Aanmelden? Bel 06-
53969671 of mail Frank via fmvandelft@hotmail.com 
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PPPProjecten rojecten rojecten rojecten     
De opbrengst van de FietsSponsorTocht 2013 is primair bestemd voor deze projecten: 
 
 

                     Onderwijs voor Roma-kinderen 
 
    
 
 
 
 
 
 

       Onderzoek voor de gehandicapte Andri 
 
 
 
 
 
 
               Student Jimmy uit Entebbe, Oeganda 
 
 
  
 
 

 
 

Onderwijs voor Roma-kinderen op een zigeuner-kamp nabij Beregowo, Oekraïne. De 
problematiek onder de Roma’s is nog steeds schrijnend. Een van de weinige structurele 
manieren om de vicieuze cirkel waar deze verstoten bevolkingsgroep in zit te doorbreken 
is onderwijs. Alle kinderen krijgen daarom via Hands & Feet een goedgevulde schooltas, 
een deel is bestemd voor de onderwijzers van de school. 

 

Andri (30) uit Oekraine is 7 jaar geleden in ondiep water gedoken en sindsdien 
verlamd. Hij ligt nu al jaren in een ‘pensionaat’, een verzorgingstehuis voor 
ouderen. Zijn situatie is behoorlijk uitzichtloos, artsen in Oekraïne kunnen niets 
voor hem doen. In het LUMC zijn contacten die hem mogelijk kunnen helpen.  
Om dit onderzoek, en in beginsel de reiskosten, te kunnen bekostigen wordt mede 
voor Andri gefietst! 

 

Jimmy (22) uit Oeganda studeert Toerisme. Mark mocht hem in zijn eerste jaar 
op de universiteit van Entebbe begeleiden. Jimmy had twee sponsors, waarvan 
er één begin dit jaar helaas moest afhaken. Hierdoor zal hij niet in staat zijn om 
de volledige schoolfees voor de laatste drie semesters te betalen. Het voortijdig 
beëindigen van de studie zou een enorme domper zijn, eens te meer omdat 
Jimmy’s studieresultaten in de eerste drie semesters buitengewoon goed waren. 
Met het geld dat we bij elkaar gaan fietsen, worden de schoolfees en de huur 
van Jimmy’s studentenkamer betaald. 


