
Naar de top van de Galibier; Fiets voor een huis! 
 
Wat doet de Wereldfoundation? 
De Wereldfoundation stelt geld beschikbaar waarmee mensen een huis kunnen bouwen dat lang mee 
gaat en weinig onderhoudskosten heeft. Het geld ontvangen mensen middels een microhypotheek. 
Bekend zijn de microkredieten, kleine leningen waardoor mensen onder begeleiding een eigen 
bestaan kunnen opbouwen. Een microhypotheek werkt net als een microkrediet. Een gezin komt in 
aanmerking voor een microhypotheek als ze eerder een succesvol microkredietprogramma heeft 
doorlopen. Mensen hebben dan bewezen dat ze de verantwoordelijkheid van een lening aankunnen. 
Als een gezin de lening heeft terugbetaald, wordt datzelfde geld gebruikt voor een nieuw gezin, dat 
daarmee een huis kan bouwen. Voor meer informatie kun je kijken op de website, 
www.wereldfoundation.nl. 
  
Het evenement: 
Je kunt fietsend, lopend of hardlopend naar de top van de Galibier en een nieuw leven mogelijk 
maken voor een gezin in Bangladesh. Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen om getraind de 
top van de Galibier te bereiken en hierdoor een huis te realiseren voor de mensen in Bangladesh. 
Door deze prestatie laten wij zien dat wij ons willen inzetten voor mensen die in armoede leven.  
  
Omdat de Galibier alleen te bereiken is als de Col du Télégraphe of de Col du Lautaret is bedwongen, 
is deze bergpas een van de zwaarste Alpencols in de wielersport. Vanaf Saint-Michel-de-Maurienne is 
de lengte van de beklimming 34,5 km met een stijgingspercentage van gemiddeld 6,6%. De 
beklimming van de Col du Télégraphe beslaat de eerste 12 km met gemiddeld 7% stijging; na een 
lichte afdaling naar het dorp Valloire begint de daadwerkelijke beklimming van de Col du Galibier. Het 
gemiddelde stijgingspercentage van de Galibier is 6,9%, waarbij vooral de laatste kilometers pittig zijn 
met een percentage van zo’n 8,5 % (tegen de top zelfs ruim 10 %). Vanaf Valloire is het nog 18,1 km 
naar de top. 
  
Meer informatie over dit evenement kun je nalezen op de website, www.fietsvooreenhuis.nl of 
www.loopvooreenhuis.nl.  
  
Natuurlijk ga ik niet voor niets die berg op. Door minimaal € 1.000 aan sponsorgeld bijeen te brengen, 
zorg ik al persoonlijk voor één huis in Bangladesh! Ook wil ik zoveel mogelijk mensen enthousiast 
maken om samen met mij deze berg te beklimmen. Mijn vraag is of VPB haar steentje hierbij aan 
mee wil dragen? 
  
Ook kun je mij sponseren. Mocht je dit willen, vanuit het bedrijf of individueel dan kan dit via de 
website: www.fietsvooreenhuis.nl/carinaterhaar. 
  
Ben je door deze mail enthousiast geworden over dit evenement en wil je zelf ook deze berg 
beklimmen voor het goede doel, neem dan gerust contact met mij op door te mailen naar 
onderstaand mailadres. 
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
Carina ter Haar 
Ambassadeur van Gemeente Emmen 
Telefoonnummer: 06-54688139 
Email:carina.terhaar@fietsvooreenhuis.nl 
Sponsering: www.fietsvooreenhuis.nl/carinaterhaar  
www.fietsvooreenhuis.nl en www.wereldfoundation.nl  
  
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/carinaterhaar 
Volg mij op Facebook: http://www.facebook.com/carina.terhaar.7 

 


