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PERSBERICHT  
 
Den Haag, 3 februari 2021 
 
Wandel voor een ander 
Thuis wandelen door Afrika 
 
Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in 
Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie 
gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht 
‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, 
dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso.  
 
De wandeltocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig loopt u samen met anderen: u 
kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardloopronde - en u 
meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw 
kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers samen de 
duizenden kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates 
over de landen en plaatsen waar de tocht langskomt en over de ervaringen van mede-
wandelaars. 
 
Aanmelden en kosten 
Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Daarmee 
worden jaarlijks duizenden kinderen en volwassenen gesteund met zaken als onderwijs, 
gezondheid en voedselzekerheid. Met de virtuele wandelreis door Afrika wil Vastenactie 
ook fondsen werven voor haar projecten. De minimale deelnamekosten aan de 
wandeltocht zijn daarom € 25. U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, 
vrienden en kennissen. Meer informatie en aanmelden op 
https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander  
 
 

Voor de redactie 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Petra Janssen, regiocoördinator Vastenactie, 
telefoon 06 86816245, e-mail petra.janssen@vastenactie.nl  
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