
100 km lopen om kinderen in Mali 
op weg naar school te helpen!

 Uitnodiging

Wat:  Presentatie Mali en 
  naborrelen
Wanneer: vrijdag 29 mei 
Hoe laat:  vanaf 20.30 uur
Waar:   De Blokhut, A. van    
  Cortenbachstr. 92    
  5611 TH Eindhoven

 Programma

20.30   Koffie met Malibabbels.
Daarna  Architect Rik van der Velden 
  neemt je mee op een tocht  
  door naar Djenné (Mali).
  Bier, borrel en bordeaux 
  met Afrikaanse (?) hapjes, 
  bereid door Feije Oosterhof (lid 
  supportteam 4loopjongens, ja 
  we krijgen het goed!).
  Afrikaanse muziek. 
  Bediening door 4loopjongens.

Twee sponsormogelijkheden
1. Kom op 29 mei naar een gezellig avondje in De Blokhut en neem het er goed van.
2. Koop een aflaat en maak geld over naar Oxfam, zie:
http://2009.trailwalker.nl/TeamDetail.aspx?teamId=113 

Beide mogelijkheden benutten is toegestaan. 

29 mei in De Blokhut
Beetje borrelen, 
beetje snacken

Geen flauwekul: op 29 
mei gaat het om geld. 
Geld voor Mali.Hoe 
meer hoe liever. Wie 
komt, krijgt gratis koffie 
en betaalt 1,25 voor een 
drankje en apart voor wat 
hapjes. Geen woeker-
prijzen, wel genoeg om 
een aantal kinderen naar 
school te helpen. 

De Eindhovense Architect 
Rik van der Velden heeft in 
Mali in de stad Djenné ge-
werkt en gefotografeerd. 
Hij kan daarmeeslepend 
over vertellen. Geniet op 
29 mei van een kijkje in 
het Malinese bouwen en 
onderwijzen. 

De 4loopjongens willen 
graag de Stichting De 
Blokhut bedanken. Zij 
heeft de ruimte gratis ter 
beschikking gesteld en le-
vert de consumpties tegen 
kostprijs. 

De 4loopjongens laten ook op 29 
mei hun voeten spreken voor 
onderwijs in Mali. Die avond 
brengen zij met alle plezier heel 
veel drankjes rond. 
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Kom op 29 mei naar De Blokhut 
en sponsor beter onderwijs in Mali

Op 20 juni starten in Nederland 160 teams van 4 personen elk met 
de Oxfam Trailwalker. 30 uur later moet elk lid van elk team 100 km 
hebben gelopen. Gekkenwerk? Zeker niet, want al die kilometers 
helpen kinderen in Mali op weg naar goed onderwijs. Voor slechts 
25 euro kan een kind een heel jaar naar school in Mali. De Oxfam 
Trailwalker wil zoveel mogelijk kinderen in Mali op weg helpen naar 
onderwijs en daarmee naar een betere toekomst. Elk team dat mee-
loopt, moet minstens 3000 euro sponsorgeld meebrengen. Dat is zes 
jaar onderwijs voor 20 kinderen. Het team ‘4loopjongens’ - Gerald, 
Jack, Loek en Rob - wil 40 kinderen zes jaar onderwijs aanbieden. 
Als jij ook helpt kan dat. Lees verder en sponsor aub!


