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Fietsinzameling
Fietseninzameling voor Estland – Vervolg

In het gemeentelijk info-blad van juli deed ik een oproep aan de inwoners van onze gemeente
om nog bruikbare dames-en herenfietsen zonder vergoeding af te staan voor de inwoners van
Valga, een stadje in Estland. De mensen zijn er arm en hebben niet de financiële middelen
hebben om zich een fiets aan te schaffen.
Het bezitten van een fiets zou voor vele inwoners van Valga een grote hulp zijn in o.a.
werkvoorziening.
Het idee voor deze oproep kwam tot stand doordat pastor Margus Malleus uit Valga in een
gastgezin in Hechtel verbleef en deze nood bekend maakte.
Intussen hebben we reeds een aantal bruikbare fietsen opgehaald, waarvoor hartelijk dank. De
actie loopt echter nog tot 8 september.
Voor iedereen die de vorige oproep gemist heeft en graag nog fietsen wenst af te staan
voor Valga, gelieve contact op te nemen via 0499/150098 of esbroeck@me.com.
Wij zorgen dat de fietsen hun bestemming bereiken en brengen eindverslag uit in de
volgende editie.

Peter Van Esbroeck
Delen
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