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Fiets mee voor gezinshereniging op 23 mei 
in deze extra nieuwsbrief:
Bike2Unite
p2 Waarom Bike2Unite?

p3/4 Inschrijfformulier

Fiets mee voor gezinshereni-
ging op 23 mei 2014! U hebt de 
keus uit maar liefst drie fiets-
tochten. Voor ieder wat wils.

Een sponsorfietstocht waarbij 
je niet alleen voor jezelf fietst, 
maar vooral ook voor een 
ander. De opbrengst van dit 
evenement komt namelijk ge-
heel ten goede aan gezinsher-
eniging. Aan de deelnemers 

vragen we zoveel mogelijk 
sponsoren te werven om vele 
gezinnen te kunnen herenigen. 
U kunt kiezen uit drie fietstoch-
ten die volledig zijn uitgezet. 

Onderweg is er de mogelijk-
heid om wat te drinken en te 
lunchen bij de stempelpost. 
Nieuwsgierig geworden? Lees 
verder voor meer informatie en 
voor het inschrijfformulier.

We hebben ervoor gekozen 
om de tocht voor iedereen die 
betrokken is bij Vluchtelingen-
Werk in Noord-Nederland zo 
toegankelijk mogelijk te maken. 
Daarom organiseren we in ie-
dere provincie één fietstocht, 
te weten rondom de stad Gro-
ningen, tussen AZC Emmen en 
AZC Zweeloo in Drenthe, en 
tussen AZC Burgum en AZC 
Drachten in Friesland.
 
De tochten zijn tussen de 45 
km en 55 km lang en voeren 
u via mooie natuurroutes langs 
pittoreske dorpjes. 
Halverwege de tocht zal een 
stempelpost staan waar u op 
een mooie plek kunt lunchen 
en waar (live) muziek ten ge-
hore zal worden gebracht. Dit 
is ook de plek waar de deelne-
mers, die tegelijkertijd vertrek-
ken vanuit de AZC’s, elkaar 
zullen ontmoeten. Ook jullie 
worden dus herenigd.
(Vervolg op pagina 2)

Route Friesland
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Waarom Bike2Unite?
Vluchtelingen die door hun 
vlucht gescheiden zijn geraakt 
van hun gezin hebben recht op 
gezinshereniging. In de praktijk 
blijkt dit vaak een ingewikkelde 
procedure, die soms wel jaren 
kan duren. VluchtelingenWerk 
Noord-Nederland biedt prakti-
sche ondersteuning bij de aan-
vraag en het realiseren van  
gezinshereniging.
 
Een groot deel van ons werk 
rondom gezinshereniging be-
staat uit het geven van uit-
leg en informatie. Wordt een 
gezinshereniging afgewezen 
dan biedt VluchtelingenWerk 
juridische hulp. Onze vrijwil-
ligers staan de vluchtelingen 
bij gedurende het hele traject: 
van aanvraag tot hereniging op 
Schiphol. In bepaalde gevallen 
is het aanvragen van hereni-
ging van een vluchteling met 
zijn of haar gezinsleden een 
dure onderneming. 

Voor vluchtelingen wier ge-
zinshereniging rond is, maar 
die geen geld hebben om 
hun familieleden te laten  
overkomen, betaalt Vluchte-
lingenWerk Noord-Nederland 
(een deel van) de vliegtickets. 
Een nareizend gezin bestaat 
vak uit één ouder en meerdere 
kinderen. Het gezin moet vi-
sums betalen, vaak bij een am-
bassade in het buurland. 

Route Groningen

Route Drenthe

Daarna komt de reis naar Ne-
derland. Tarieven van tickets 
variëren vanaf 260 euro tot 
750 euro.

Pak deze prachtige kans om 
gezinnen te helpen en vul 
het formulier op de volgende  
pagina in!

Meer informatie of vragen?
Kijk ook op: www.vluchtelin-
genwerk.nl/doe-met-ons-mee/
bike2unite
Stel uw vragen per voorkeur via 
de mail, of bel eventueel naar 
de coördinator Floris te Boek-
horst. Krijgt u geen gehoor, wilt 
u dan de voicemail inspreken 
en uw naam en nummer ach-
terlaten? We nemen zo spoe-
dig mogelijk contact met u op.

Floris te Boekhorst
Project coördinator

E: bike2unite@vwnn.nl
T: 06 - 30 612 235

https://www.vluchtelingenwerk.nl/doe-met-ons-mee/bike2unite
https://www.vluchtelingenwerk.nl/doe-met-ons-mee/bike2unite
https://www.vluchtelingenwerk.nl/doe-met-ons-mee/bike2unite
mailto:bike2unite%40vwnn.nl?subject=
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Inschrijfformulier Bike2Unite, vrijdag 23 mei 2014

Sponsorfietstocht Bike2Unite! 
Een tocht waarbij je niet alleen voor jezelf fietst, maar vooral ook voor anderen. De opbrengst van 
het evenement komt namelijk geheel ten goede aan gezinshereniging van vluchtelingen in Noord-
Nederland. Deelnemers kunnen kiezen uit drie fietstochten die volledig zijn uitgezet. 
Onderweg vindt u halverwege een stempelpost waar deelnemers elkaar ontmoeten en samen kunnen 
uitrusten, eten en wat kunnen drinken. Dit evenement zal plaats vinden op vrijdag 23 mei 2014. 
U WORDT OM 10.00 UUR VERWACHT OP HET VERTREKPUNT VAN UW KEUZE.
Is de Bike2Unite uitdaging helemaal iets voor u? Schrijf u dan nu in! 1

Achternaam:

Voornaam:

Geslacht:                Man                 Vrouw

Geboortedatum: (dd/mm/jjjj)

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Route Friesland:  Burgum – Drachten (55 km)
Voor deze route kunt u zowel starten in Burgum als in Drachten. 

Ik kies voor startpunt:  AZC Burgum (Elingsloande 63, Burgum) 
                                                             
     AZC Drachten (Noorderend 2, Drachten)

Route Groningen:  Rondje Groningen (45 km)
Deze route start voor alle deelnemers op de Ossenmarkt. 

Route Drenthe:  Emmen – Zweeloo (45 km)
Voor deze route kunt u zowel starten in Emmen als in Zweeloo. 

Ik kies voor startpunt:  AZC Emmen (Wilhelmsweg 85, Emmen)
      
                                       AZC Zweeloo (Witte Zandpad 1, Zweeloo)

Voor welke route wilt u zich aanmelden?

1  Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor blessures of ongevallen 

 als gevolg van deelname aan Bike2Unite.
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Deelname aan een van deze prachtige fietstochten kost u € 10,00  (dit is inclusief de lunch die wordt 
aangeboden). U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL48RABO0329476084 t.a.v. 
VluchtelingenWerk Noord- Nederland o.v.v. Bike2Unite VWNN. Zodra uw betaling binnen is, is uw 
inschrijving pas volledig. 
U ontvangt na uw inschrijving meer informatie over de door u gekozen fietsroute, starttijd en sponsor-
formulieren, waarmee u op zoek kunt gaan naar sponsoren voor gezinshereniging.

Ruimte voor vragen en/of opmerkingen:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versturen per per e-mail of post kan ook:

E: bike2unite@vwnn.nl
P: VWNN, postbus 70212, 9704 AE  Groningen (t.a.v. “Bike2Unite”)
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