
 

Beste geïnteresseerde fietser, 

Je denkt erover na om deel te nemen aan het Casa Nadina Cycling Event, geweldig! Via deze brief 

geven we je graag meer informatie over de fietssponsoractie. Naast deze brief ontvang je de 

volledige fietsroute, informatie over het Casa Nadina Cycling Event en het inschrijfformulier met 

privacyprotocol persoonlijke gegevens.  

Fietsen voor Casa Nadina 

In Casa Nadina bieden we een veilig thuis aan Roemeense achtergelaten kinderen. Op dit moment 

biedt het gezinshuis een thuis aan 3 pleegkinderen. Het doel is dat er 6-8 achtergelaten kinderen in 

het gezinshuis wonen. Het gezinshuis Casa Nadina is een project van stichting Obed.  

Om bovengenoemde visie te kunnen verwezelijken is er een bedrag van €180.000,- nodig voor de 

realisatie van de verbouwing en nieuwbouw van het gezinshuis. 

Door mee te fietsen met deze fietssponsortocht help je mee om een verandering te brengen in de 

levens van de achtergelaten kinderen! 

Het Casa Nadina Cycling Event 

Gezinshuisouder van Casa Nadina, Danny Kommer fietst vanuit zijn woonplaats (Ghimbav) tot zijn 

geboorteplaats (Heerde). De gehele tocht is 2500 km in 26 dagen! Tijdens de tocht wordt de limes 

route gevolgd, een route die ons meeneemt langs de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk. 

De startdatum is 15 juni 2021 en de aankomstdatum in Heerde is 10 juli 2021. De dagelijkse 

afstanden varieren tussen de 80 en 140 km.  

Dagelijks wordt er van camping naar camping gefietst. Hierin liggen van iedere dagetappe de begin- 

en eindpunten vast. Het streven is om samen te fietsen tijdens de dagettape. Maar mocht men de 

voorkeur geven aan fietsen op eigen tempo, dan is dit geen probleem. De één fietst snel van A naar 

B, de ander doet het kalmer aan. Samen met een familielied, vriend of collega fietsen of alleen 

deelnemen aan de fietstocht, het is allemaal mogelijk!  

In de bijlage vindt je de complete route, laat ons weten hoeveel dagen en welke etappes van de 

route je meefietst. 

Fondswerving 

We willen je de uitdaging meegeven om minimaal €3,- per kilometer op te halen voor de kilometers 

die jij gaat fietsen. Een hoger bedrag is natuurlijk altijd goed! Je kunt je streefdoel vermelden op het 

inschrijfformulier. Na aanmelding ontvang je van ons een sponsorpakket met als inhoud: 

Sponsorbrief, flyer, link naar projectfilmpje Casa Nadina, Toolkit fondswerving en een registratielijst 

waar je de gegevens van je sponsoren kunt vermelden.  

Giften die rechtstreeks worden overgemaakt op Stichting Obed zijn fiscaal aftrekbaar. 

We zien graag je aanmelding tegemoet! 

Heb je vragen, stel ze gerust! Dit kan via de mail, een telefoontje of we kunnen een skypegesprek 

plannen. 

E-mail:   dannykommer@gmail.com      

Telefoonnummer: 0040751759407 (Roemeens nr.) 

Hartelijke groeten, 

Team Casa Nadina Cycling Event 

 

 

 


