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Vijf miljoen trappen voor Future Kids Ghana en Stop Tetanus!!
Op 5 april a.s. om 11.00 uur vertrekt Bert van der Kroft, lid van Kiwanis Valkenswaard 
Dommelland, vanaf de VVV aan de markt in Valkenswaard voor een fietstocht van ca 17000 km. 
Vijf miljoen trappen, 75 per minuut, 4500 per uur en dat ongeveer 1100 uren lang. Dat heeft hij 
nodig om in ca. tien maanden tijd vanuit Valkenswaard het zuiden van Thailand te bereiken. 
17.000 km door 17 landen en over de hoogste bergpassen in de Himalaya. Met deze tocht vraagt 
hij aandacht voor 2 bijzondere projecten: Het Stop Tetanus Project van Kiwanis / Unicef en Future 
Kids Ghana.!!
Met het Stop Tetanus project geeft Kiwanis Nederland de komende jaren invulling aan het 
internationale ELIMINATE project waarin Kiwanis International en UNICEF hun krachten bundelen 
om een eind te maken aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. Deze dodelijke ziekte eist 
jaarlijks het leven van 60.000 onschuldige baby’s en een groot aantal vrouwen. Kiwanis laat dat 
niet gebeuren, Kiwanis gaat voor NUL. !!
Future Kids Ghana is een kleine organisatie, opgezet door de Ghanese Shirley van der Kroft-
Smart Ashley, samen met haar man Dorus. Zij hebben zich ten doel gesteld om een goede 
omgeving te creëren voor onderwijs voor de kinderen van Ghana, en dan met name in de wat 
meer afgelegen gebieden. Zo’n omgeving bestaat uit schoolgebouwen, bibliotheken en leercentra 
voor ICT. Daarnaast wordt onderwijs ondersteund in de vorm van boeken, pennen, potloden en 
kleding.!!
De tocht voert Bert door Duitsland en Oostenrijk langs de Donau naar de Zwarte Zee en Istanbul. 
Na Turkije volgen landen als Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan en Kyrgyzstan om in 
september het meest westelijke gedeelte van China te bereiken.!!
Bert is te volgen via zijn weblog bert.kroft.nl . Daar vindt U alle informatie over zijn geplande route. 
Ook komen de goede doelen uitgebreid aan bod en natuurlijk de mogelijkheid om de projecten 
financieel te ondersteunen.!!!
Voor meer informatie kunt u terecht bij:!!
Bert van der Kroft!
Kiwanis Valkenswaard “Dommelland”, lid en initiatiefnemer!
Tel:  040 2075816!
Mobiel: 0654 657467!
E-mail: bert@kroft.nl!!

http://bert.kroft.nl
mailto:bert@kroft.nl


internet:!
http://bert.kroft.nl/benfietsen/!
http://www.stoptetanus.nl!
http://www.futurekidsghana.org!!!
Paul van Olst!
Kiwanis Valkenswaard “Dommelland”, Commissie Publiciteit & Externe Contacten!
Tel: 040-2076664!
Mobiel: 06-53496011!
E-mail: paulvanolst@planet.nl!!
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Leen van Veen!
Kiwanis Valkenswaard “Dommelland”, Commissie Publiciteit & Externe Contacten!
Tel: 040-2068975!
Mobiel: 06-53226685!
E-mail: l.veen11@chello.nl!


