
Zaterdag 3 september 2022

CONTACT

Stichting Balsewa
De heer R. van Mourik

Soerelseweg 6a
8162 PB Epe

 info@balsewa.nl
whatsapp 06 - 5341 0399

� www.facebook.com/
           Stichting-Balsewa

Locatie
start en finish

CECO-Aarding 

Industrieweg 59-61

Nunspeet (Veluwe)

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.balsewa.nl/benefiets. Afhankelijk 
van de afstand 50 of 100 km, vragen wij een bijdrage van respectievelijk 
€ 35,- of €75,- (of dan wel een bedrag dat uzelf toepasselijk vindt) dat ten 
goede komt aan dit goede doel.

Voor dit bedrag krijgt u een dagvullend programma, maar nog veel belangrijker; 
u draagt bij aan de toekomst van de kinderen van Pumdi Bhumdi in Nepal. 

www.balsewa.nl/benefiets

www.balsewa.nl/benefiets

Benefiets 2022

Schrijf je nu in via www.balsewa.nl/benefiets  

50 km 100 km

Met 2 prachtige routes over de Veluwe
organiseert Stichting Balsewa de 2e editie van

Deze editie wordt medemogelijkgemaakt door



Het programma
09.30 - 10.30 Ontvangst CECO Aarding te Nunspeet
10.30  Start 100 km 
11.00   Start 50 km
14.30 - 15.00 Finish
15.00 - 17.00 Drankje en een hapje - sponsoring CECO Aarding
17.00  Einde programma

50 km

Het evenement
Stichting Balsewa organiseert voor de 2e keer 
het sportieve evenement Benefiets. Deze editie 
zal door het prachtige landschap op de Veluwe 
rondom Nunspeet voeren. Deelnemers kunnen 
kiezen uit een beveiligde pelotons tocht van 
ongeveer 100 km of uit een recreatietocht van 
ca. 50 km door de bosrijke omgeving.

Ons doel
Deelnemers van de Benefiets steunen een goed doel en 
dragen bij aan de toekomst van kinderen uit Pumdi Bhumdi, 
één van de armste regio’s van Nepal. De sleutel hiervoor 
ligt in het onderwijs. Door deze kinderen basisonderwijs te 
geven, gevolgd door een vakopleiding wordt bereikt dat zij 
de Nepalese maatschappij in kunnen met het vermogen om 
in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zo een gezond 
bestaan op te bouwen. Stichting Balsewa biedt deze kinderen 
basisonderwijs aan gevolgd door een vakopleiding.

Maak jij het rond?

100 kmDe afstanden 

Veluwe





Nunspeet

Staverden

Harderwijk

Vaassen

Apeldoorn

Uddel

Epe

Garderen



















Start

Koffie

finiSh


