
Onderweg met AGU!

April 2004 vertrokken de twee globe-

trappers voor een wereldreis, waarbij ze 

vijf jaar lang met de meeste primitieve 

vervoersmiddelen door maar liefst 55 

landen trekken. Ze leggen ruim 100.000 

kilometer af, via de Noordkaap, Tibet, 

Mongolië, dwars door Siberië, 

Alaska en Afrika.

Wie?

Waar?
Het verhaal

twee Belgische fietsvrien-
dinnen Nicole Dierickx 

en Ingrid de Wilde

Canada

Meer info: 

www.nieuwsblad.be/dossiers 

Af te leggen 
afstand 100.000 km

Met zijn fietstocht van Nybro in Zweden 

naar Arnhem in Nederland steunt Jelle 

Akkersdijk het Monument voor het On-

bekende Kind. Dit wereldwijde monu-

ment is het initiatief van Stichting Roses 

for Children om kinderleed meer onder 

de aandacht te brengen. Jelle wil met 

zijn fietsrit geld inzamelen voor de ver-

dere ontwikkeling van het Monument 

op meerdere plaatsen in de wereld. Hij is 

gestart op 12 juli.

Wie?

Waar?
Het verhaal

Jelle 
Akkersdijk

Nybro, Zweden

Meer info: www.rosesforchildren.se

Af te leggen 
afstand 1.200 km

Zowel Erik als Angela gaan eind 2005 

met de VUT. Ze besluiten niet thuis ach-

ter de geraniums te gaan zitten, maar 

eropuit te trekken met de fiets. En niet 

voor een dagtochtje: in 2006 gaan ze 

samen op fietswereldreis. In het najaar 

van 2007 keren ze terug om vervolgens 

in Sevilla (Spanje) te overwinteren. Na 

een kort verblijf in Nederland zijn ze in 

april van dit jaar vertrokken voor een 

fietstocht in het noordoosten van de VS 

en Canada. Onderweg testen ze AGU-

producten en geven hun bevindingen en 

resultaten door.

Wie?

Waar?
Het verhaal

Angela Kluver 
en Erik de Visser

Washington DC

Meer info: 

www.angela-erik.blogspot.com

Af te leggen 
afstand 5.000 km...+

Wereldfietsers
AGU steunt verschillende wereldfietsers. Ze bevinden zich 
over de hele wereld, soms in de meest exotische oorden waar 
de plaatselijke bevolking zelfs nog nooit een fiets gezien heeft. 
Eén ding hebben ze gemeen: ze maken vele, vaak zware, 
kilometers en maken de meest vreemde dingen mee.

Jeroen van Velzen en drie vrienden 

maken in juli en augustus 2007 een 

fietstocht door het onherbergzame Kyr-

gyzstan, een vrijwel onbekend land dat 

in een vergeten hoek van de wereld ligt, 

tussen de eindeloze vlaktes van Siberië 

en het grootste gebergte van de wereld 

de Hymalaya’s. Het doel van deze zes 

weken durende fietsexpeditie was het 

maken van een documentaire. Met deze 

documentaire hebben de fietsers zichzelf 

en de rest van Nederland kennis laten 

maken met de natuur, cultuur en het on-

voorspelbare avontuur van Kyrgyzstan.

Wie?

Waar?
Het verhaal

Jeroen 
van Velzen

Kyrgyzstan

Af te leggen 
afstand 3.000 km

20 februari is Mark van Essen vertrokken 

om een symbolische route af te leggen: 

in het Olympische jaar 2008 loopt het 

van het historische plaatsje Olympia in 

Griekenland, waar de Spelen ooit zijn 

gestart, naar Beijing in China, waar de 

Spelen dit jaar plaatsvownden. Samen 

met een klein groepje fanatieke fietsers 

doorkruizen ze Griekenland, Turkije, Ge-

orgië, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbeki-

stan, Tajikistan, Kyrgyzstan en China.

Wie?

Waar?
Het verhaal

Mark 
van Essen

Olympia-Beijing

Meer info: www.pageline.nl

Af te leggen 
afstand 12.000 km

2 april 2008 startten de twee fietsvrien-

dinnen vanaf de Vismarkt in Groningen 

voor hun fietstocht richting Nepal. 

Met de tocht steunen ze stichting Didi. 

Stichting Didi wil de maatschappelijke, 

economische en sociale positie van vrou-

wen en kinderen in ontwikkelingslanden 

duurzaam versterken door te investeren 

in kleinschalige projecten.

Wie?

Waar?
Het verhaal

Sanne Oorebeek 
en 

Lianne van den Brand

Groningen-Nepal

Meer info: www.bandenvolmetwind.nl

Af te leggen 
afstand 8.350 km
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