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‘Epe Fietst Voor Water’ is een initiatief van 
Stichting Kenya Kinderen en is opgezet om een 
waterproject in Maai Mahiu in Kenya te starten.

Maai Mahiu ligt direct achter een bergkam in de 
Rift Valley waar vanwege de ligging, vrijwel geen 
regen valt.
De 12.000 inwoners zijn dagelijks bezig met water 
halen en landbouw is uitgesloten. Kinderen 
kunnen niet naar school en lopen kilometers om 
water te sjouwen. De slechte hygiënische 
omstandigheden veroorzaken hierdoor ook veel 
ziektes.

Om de inwoners van Maai Mahiu te helpen, start 
Stichting Kenya Kinderen een waterproject. Door 
middel van het slaan van enkele waterpompen in 
de bergen, de aanleg van 8 kilometer waterleiding 
en diverse uitgiftepunten van het opgepompte 
water, zal één van de belangrijkste leefbehoeftes 
eindelijk toegankelijker worden voor de inwoners
van Maai Mahiu.

Om dit waterproject te realiseren vertrekken op 28 
januari 2015 dertig fietsers naar Kenya om het 
sponsorgeld voor dit waterproject bij elkaar te 
fietsen.

In 9 dagen tijd zal een afstand van maar liefst 750 
kilometer worden afgelegd, vanaf de Indische 
Oceaan naar Maai Mahiu.
Symbolisch willen we hiermee het water naar het 
dorp Maai Mahiu brengen.
De fietstocht voert dwars door Kenya, hoofdzakelijk 
over onverharde wegen, door droge bergachtige 
gebieden, door wildparken en langs authentieke 
Masai-dorpen.

Voor de realisatie van het waterproject in Maai 
Mahiu is veel geld nodig en daar zetten de 30 
fietsers van ‘Epe Fietst Voor Water’ zich volledig 
voor in. 
Dankzij diverse sponsoren en de eigen bijdrage van 
de fietsers is deze fietstocht al mogelijk gemaakt.
Maar we verwachten door het organiseren van 
diverse sponsoractiviteiten en sponsorbijdragen
van  bedrijven en particulieren genoeg extra geld 
bij elkaar te brengen om het doel te bereiken.

Helpt u ons mee om het waterproject in Maai 
Mahiu te realiseren?
Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

Persoonlijke hoofdsponsor
uw (bedrijfs)naam of logo staat op fietskleding van 
één van de deelnemers, op de finishvlag en in het 

programmaboekje.
- het sponsorbedrag wordt in overleg met de 

deelnemer afgesproken.

 Bedrijfssponsor
 uw bedrijfslogo staat op de finishvlag en in het 

programma-boekje.
- het sponsorbedrag wordt in overleg met de 

  deelnemer afgesproken.

Kilometersponsor
u wordt in een advertentie (huis-aan-huis krant) 

persoonlijk bedankt. 
- het sponsorbedrag wordt in overleg met de 

  deelnemer afgesproken.

 Donateur
 u steunt onze fietstocht zonder tegenprestatie.
- u bepaalt zelf welk bedrag u wilt sponsoren en 
  maakt dat over op onderstaand bankrekening-

nummer.

 Vriend
van ‘Epe Fietst Voor Water’

- u maakt € 20,= of meer over op onderstaand 
bankrekeningnummer o.v.v. “vrienden van“

Bankrekeningnummer: NL46RABO0157255530
t.n.v. Epe Fietst Voor Water in Epe

Er zijn verschillende manieren om ‘Epe Fietst Voor 
Water’, te steunen:


