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Op 28 augustus 2021 fiets ik 
samen met een dertigtal andere 
vrij-willigers een tocht van  
140 km van Gent naar Kraai-
nem. We laten ons hierbij 
sponsoren ten voordele van 
Shirika la Umoja, een centrum 
voor personen met een fysieke 
beperking in Goma (DR Congo). 
Geef jij ons een duwtje in de 
rug?

Sponsorrit

Fietstocht
140 km



Het project
In Goma (Oost-Congo) runnen de Broeders van Liefde het centrum voor 
personen met een handicap Shirika la Umoja (wat “samen sterk” betekent). 
In dit centrum kunnen personen met een fysieke beperking een intensief 
revalidatieprogramma volgen. In de orthopedische werkplaats worden 
allerhande hulpmiddelen vervaardigd (krukken, orthesen, prothesen, 
driewielers,…) om de mobiliteit van de mensen te verhogen. Er is ook 
een vroegbegeleiding van kinderen met hersenverlamming (zeer talrijk 
door problematische bevallingen). Kinderen met een mentale beperking 
kunnen terecht in de Ecole de Vie, waar ze onderwijs op maat krijgen. 
De leerkrachten stellen alles in het werk om de zelfredzaamheid van de 
kinderen te maximaliseren.

Opbrengst
De opbrengst van deze sponsortocht zal integraal overgemaakt worden naar 
Goma. Daar zal het geld gebruikt worden om de begeleiding en activiteiten 
voor langdurig gehospitaliseerden (paraplegie) te bekostigen. Er wordt 
ook schoolse begeleiding gegeven aan gehospitaliseerde kinderen zodat 
hun leerachterstand niet te groot wordt. Het vervaardigen van tricycles 
(driewielers voor volwassenen – zie foto vooraan op dit foldertje) voor en 
door mensen met een fysieke beperking in het atelier van Shirika la Umoja, 
blijven we ondersteunen. Nieuw voor deze editie is dat we de paraplegie-
patiënten bij ontslag uit het centrum een kit willen aanbieden (kussens en 
een goede matras om doorligwonden te voorkomen, een bedpan, sondes,…).

Deelnemers
Fietsers: André Verhaegen, Anne Mars, Anne Verhaegen-Gillet, Benoît De Boeck, 
Benoît Vierset, Christian Verstraete, Claude Tournier, Corinne Dehoe - Saintes, Daan 
Van Heesvelde, Dominique Van Acker, Françoise Piret, Françoise Verstraete-Denis, 
Gaëlle Moens, Hugo Vanderstichele, Jean-François Biernaux, Jean-Luc Albert, Jean-
Marie De Hoe, Joost Van Heesvelde, Loedja Biskup, Maarten Bosch, Marc 
Danckaert, Patricia Ernst, René Ooms, Rudy Vaernewijck, Véronique Thyoux, Wim 
Van Hecke, Xavier Demuylder. 

Bezemwagen: Luc Wagemans, Myriam Goetghebuer.



Hoe sponsoren?
De deelnemers aan deze rit kunnen gesponsord worden via Fracarita 
Belgium, de NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders 
van Liefde. Uw bijdrage is welkom op:

Fracarita Belgium
IBAN: BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
Mededeling: “Goma / fiets / naam van de deelnemer die je sponsort” 

Voor giften van € 40 of meer ontvangt u een fiscaal attest!  
(45% recuperatie)


