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Steunt u ons?

Wij gaan met de stichting Go For Africa een reis maken van  Nederland naar 
Senegal. Het doel is om mensen te helpen door excellentieprojecten uit te 
voeren. Ons project is  het verzorgen van technische lessen aan de lokale 
bevolking.
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Geschonken aan bevolking

Tweedehands

7000 kilometer

Maximaal €1500
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Wij gaan met de stichting Go For Africa een reis maken van Tilburg, Nederland naar 
Baila, Senegal. Hier zullen wij een tweedehands auto voor moeten aanschaffen die 
niet meer dan 1500,- mag kosten. Met deze auto rijden we in 3 weken tijd naar 
Senegal. 

Het doel van de reis is om de mensen in Senegal te helpen door middel van excel-
lentieprojecten die het ROC Tilburg op heeft gezet. Wij krijgen het project: verzorgen 
van technische lessen aan de lokale bevolking. Door de lessen die we geven kan 
men ook na onze aanwezigheid verder met de op gedane kennis, waardoor het leven 
in Sengal gemakkelijker kan worden. Dit project gaan wij gedurende een tijdsperio-
de van 7 weken verwezenlijken.

De auto waarmee wij de reis maken naar Senegal, zal na de 10 weken geschonken 
worden aan de stichting Go For Africa. Zij zorgen dan voor een 2e leven van de auto, 
denk hierbij aan het ombouwen tot dorpsambulance.

Voor dit excellentie project zijn wij op zoek naar sponsoren die ons kunnen helpen 
met het realiseren van dit prachtige doel. Dit bedrag zal een bijdrage zijn aan de 
projecten die wij daar gaan verwezenlijken. Als u geïnteresseerd bent om te spon-
soren neem dan graag contact met ons op via onderstaande contactgegevens.  

StudyforAfrica@outlook.com

@StudyforAfrica
Bram van Houtum
Rick Mols

Mechatronica studenten 
aan het ROC Tilburg.+31683540000


