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FIETSEN VOOR HAÏTI
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www.bloggen.be/compostela2015krisendees

Kris en Dees fietsen 2.700 km. via Lourdes naar Compostela

WIE ZIJN WIJ:
Wij, Kris en Dees Van Caeyzeele, zijn 65 jaar geleden als tweeling geboren te Mechelen.
* Kris woont in Herenthout en, gehuwd met Daniëlle, is hij vader van Bart, Wout en Roel en de fiere opa
van Paulien, Florian, Axel, Robbe en Elien. Kris is parochiaal verantwoordelijk voor de kerkelijke uitvaarten.
* Dees is priester van Don Bosco en was jaren werkzaam in salesiaanse jeugdhulp. Momenteel is hij
econoom in het vormingshuis van Don Bosco te Heverlee.
ONZE MOTIVATIE:
Beiden hebben wij redenen genoeg om opnieuw op pelgrimstocht te trekken.
* We zijn nu al 65 jaar - dankbaar om het geschenk van ons leven, om onze goede gezondheid, om de vele
kansen die we tot op vandaag nog ontvangen en om de vele lieve mensen die ons omringen en dragen.
* Wij geloven sterk in de helende ervaring van een echte pelgrimstocht, grensverleggend, zonder comfort,
onderdompeling in de natuur, 'onderweg-zijn', zin-rijke ontmoetingen én aanvaarden wat de Weg ons biedt …
* Omdat je nooit alleen gaat op bedevaart, wordt het een tocht voor het goede doel: voor Haïti.
We hopen vele mensen te motiveren voor hun bijdrage tot een betere en hoopvolle toekomst voor kwetsbare
jongeren in onze Don Boscohuizen van Haïti. Sponsoring kan op VIA Don Bosco VZW (+ fiscaal attest).
* Wij creëren ook een spirituele ruimte van verbondenheid met God, met Maria, met onze eigen
vreugden en zorgen en die van onze dierbaren, nu ook uitgebreid naar jonge mensen in Haïti !
ONZE DROOM:
* Op 17 mei 2015: een fiets-bedevaart - 2.700 km. voor het goede doel - via Lourdes naar Compostela.
Inderdaad, van Leuven naar Lourdes en vandaar naar Compostela: op eigen kracht, met een stevige fiets,
alle bagage erop, in weer en wind, klimmen en dalen, zelf de maaltijden bereiden, elke avond op zoek naar
onderdak en je zó toevertrouwen aan de goede wil en de gastvrijheid van mensen, geen luxe, geen hotels,
wel voldoende basiscomfort en veiligheid om de eindmeet te halen. Dag na dag fietsen naar dat einddoel
Compostela dat we op 30 juni hopen te bereiken: ongeveer 2.700 km. in 45 dagen.
VOOR JONGEREN IN HAÏTI >>> onderwijs als dé prioriteitsweg tot échte hulp !

* Na de verwoestende aardbeving van 12 januari 2010 blijft www.viadonbosco.org als hulporganisatie

nog steeds actief in Haïti ! In hun programma beoogt VIA Don Bosco een duurzame
verbetering voor de meest kansarme jongeren in de Don Boscohuizen voor
beroeps- en technisch onderwijs ! Ons sponsorgeld dient voor aankoop van
schoolmateriaal, de uitrusting van klassen en de vorming van leerkrachten !
Onderwijs als duidelijke prioriteitsweg om dit land écht te helpen !
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