Zin in een (korte) vakantie in Frankrijk en een geweldige
uitdaging………

Nieuwsbrief 1, Thom Ventoux 2016

Beste huidige en toekomstige Thom Ventoux vrienden,
De Thom Ventoux 2014 was een groot succes. Niet alleen door de geweldige opbrengst
maar ook door de geweldige sfeer, de verbondenheid, het met elkaar afzien voor die
kinderen die het zo verdienen. Vanwege het grote succes komt er ook in 2016 weer een
Thom Ventoux!
Ik wil de organisatoren ven de Thom Ventoux actie ontzettend bedanken voor een
fantastisch weekend!! Het was geweldig georganiseerd en ik ben enorm trots op de
gezamenlijke prestaties ( en stiekem nog trotser op mijzelf voor het bereiken van de top.
( Anko, deelnemer Thom Ventoux 2014)

Bedankt voor deze hele bijzondere dagen, die ik mij nog lang zal blijven herinneren, Het
voelde als één grote familie. Ik dacht dat ik die berg alleen op moest fietsen, maar deze
Thom Ventoux beklimmen hebben we samen gedaan, wat een unieke ervaring. (Elly, één
van de deelneemsters van Thom Ventoux 2012)

The Thom Foundation is een stichting die kleinschalige projecten steunt voor kinderen met
een beperking waar ook ter wereld, ben je benieuwd zie www.thethomfoundation.nl.
The Thom Foundation werkt alleen met vrijwilligers en elke euro komt ten goede aan de
projecten. En ook de kosten die worden gemaakt voor en door de organisatie van de Thom
Ventoux komen niet ten laste van The Thom Foundation en gaat ook niet ten koste van de
Thom Ventoux opbrengst.
Sponsortocht
Wij gaan ervan uit dat iedere deelnemer zijn best zal doen om een mooi sponsorbedrag op
te halen. Wij vragen geen minimum inbreng. Het gaat niet alleen om het geld maar ook
om het feit dat een ieder zich inzet voor het goede doel!! We bieden verschillende
uitdagingen. De grootste is een etappe waaronder de beklimming van de Mont Ventoux. De
beklimming zelf is ca. 21 km lang waarbij een hoogteverschil van 1600 meter moet
worden overbrugd met een gemiddeld stijgingspercentage van negen procent. Je kunt ook
kiezen voor alleen de beklimming, een, twee of drie keer fietsend of hardlopend.
Waar en wanneer.
De Thom Ventoux 2016 gaat plaatsvinden op vrijdag 26 augustus 2016, de dag van het 10
jarig jubileum van The Thom Foundation.
We verblijven weer op camping Domaine L’Ecluse, 20 kilometer van de start in BénivayOllon.
We hebben onderstaande afspraken met de camping gemaakt.
Prijs per nacht van 20/08 tot 28/08 2016
11€

Personen -> 13 jaar
Kinderen 7-12 jaar

9€

Kinderen tussen 2-6 jaar

7€

Kinderen <2 jaar

4€

€

COLORADO (4p)
place 33 and 33B

NIAGARA(4p)
place 9 and 19

TEXAS (6p)
place 4

20-27/08/16

464

520

555

21-28/08/16

464

520

555

24-31/08/16

464

520

555

24-27/08/16

260

285

335

24-28/08/16

325

360

430

Extra night

65

75

80

De reservering kan rechtstreeks bij de camping gemaakt worden o.v.v. Thom Ventoux 2016
www.campecluse.com/tarifs/reservation.php.
Mocht je gebruik willen maken van een mobile home maar de mobile home willen delen
met andere deelnemers i.v.m. de kosten neem dan even contact met ons op.
Waar gaan we de berg voor op?
We zijn blij dat ook we ook dit keer weer een mooi project hebben gevonden. Wij fietsen
voor een onderwijs project voor kinderen met een beperking in Ethiopië. Dit project past
helemaal binnen de doelstelling van The Thom Foundation, kinderen met een beperking,
waar ook ter wereld, helpen om zich binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk te
ontwikkelen. Door het geven van onderwijs haal je de kinderen uit hun isolement.
Daarnaast vind TTF het erg belangrijk dat ouders actief worden betrokken in dit proces
want ook zij zitten vaak in een isolement door het hebben van een kind met een
beperking. Het onderwijsproject van stichting Joni sluit heel goed aan bij de
doelstellingen van TTF. Uitgebreide informatie over dit project van stichting Joni vindt je
z.s.m. op de website van Thom Ventoux 2016 www.thomventoux.nl
Iedereen is welkom om mee te doen met de Thom Ventoux actie 2016, dus heb je zin in
een pittige uitdaging en een unieke ervaring en dan ook nog als doel, kinderen met een
beperking in Ethiopië een betere toekomst te geven, geef je dan op!! Vanaf 1 november
kun je het inschrijfformulier op de website downloaden. Maar je kunt je natuurlijk ook nu
al opgeven door te mailen naar thomventoux@hotmail.nl. Wij mailen jouw dan t.z.t. het
inschrijfformulier.
We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief en vanaf 1 november ook via de website
www.thomventoux.nl. Je vindt hier alle informatie over de beklimming van de Kale Berg,
trainingsschema's, tips over het werven van sponsorgelden en nieuws over het project in
Ethiopië.

We verheugen ons op je aanmelding en wij hebben er enorm veel zin in!
Hartelijke groet,
De organisatie van de Thom Ventoux 2016
Linda, Hank, Stefan, Inge

