" STOP WAITING, START WALKING", heel Vlaanderen stapt
tvv projecten voor mensen met een beperking!

'De Slag om Landen-Oisterwijk'- 111km
De meest uitdagende ééndagstocht van de Benelux met sportief en
sociaal karakter die uitmunt door een sterk kwalitatieve organisatie en
omkadering.
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2015 kan je deelnemen aan de
tweede editie van een voor België uniek wandelevenement.
De deelnemers starten in Oisterwijk (Nederland) en wandelen of lopen
binnen 24 uur naar Landen. De afstand die ze afleggen is 111
kilometer. We gaan voor twee doelstellingen: een sportieve
uitwisseling tussen Vlamingen en Nederlanders en aandacht voor
woonprojecten voor jonge volwassenen met een beperking.
In Vlaanderen beginnen nu woonprojecten voor jonge volwassenen
met een beperking tot ontwikkeling te komen. In Nederland bestaan
die al langer. In Landen is de organisatie achter Bindkracht de grote
trekker. VZW Bindkracht biedt een huis aan mensen met een
verstandelijke en/of fysieke beperking. Volwassenen met een
beperking staan vaak jaren op een wachtlijst – die nu is aangegroeid
tot 22.000 personen. Hierdoor kunnen ze hun leven niet verder
uitbouwen en zien ouders zich gesteld voor een zware levenslange
opdracht. Veel situaties zijn schrijnend en er is weinig soelaas op
komst. Daarom is in Landen het initiatief genomen tot de oprichting
van een wooncomplex dat aan 15 mensen een warme thuis en een
mooi toekomstperspectief biedt.
Oisterwijk ligt tussen Eindhoven en Tilburg in Noord-Brabant. Daar
gaat de steun van deze uitdagende tocht naar het project Goed Wonen,
een woon-en zorgcomplex voor 19 mensen met een beperking.
Om dit probleem bij een breed publiek onder de aandacht te brengen
en om er geld voor op te halen is de Slag om Landen en Oisterwijk
georganiseerd.
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De organisatie rekent op veel enthousiaste deelnemers. Deelname kan
individueel of in een groep van drie personen (estafette). De Slag om
Landen-Oisterwijk is een niet-competitieve wandeling met als
uitdaging 111 kilometer binnen 24 uur af te leggen. Op zaterdag 19
september zullen we alle deelnemers ook feestelijk onthalen aan de
finish waar we een BBQ, animatie, optredens,...enz voorzien in 't
PARK in Landen!

Maar er is meer!
Aan onze langeafstandstocht verbinden we vanaf dit jaar een grote
actie tvv alle projecten voor mensen met een beperking : "STOP
WAITING, START WALKING", alluderend op de wachtlijsten.
Hoe kan je als project deelnemen ?
Je roept als project zoveel mogelijk stappers op die, individueel of in
estafettegroepen van 3, zich inschrijven en zoveel mogelijk sponsors
zoeken voor hun prestatie. Misschien vinden jullie wel een sportieve
BV in jullie buurt bereid om deze uitdaging aan te gaan?
Waarschijnlijk zijn er ook wel bedrijven in jullie streek die willen
deelnemen of willen sponsoren voor jullie project. Kortom, zoek
zoveel mogelijk mensen die mensen met een beperking een warm
hart toedragen en al wandelend hun steentje willen bijdragen.
"STOP WAITING, START WALKING" : We wachten niet langer
en nemen zelf het heft in eigen handen. Heel Vlaanderen samen op
pad voor mensen met een beperking!
Elke stap maakt mee het verschil voor hun leven en hun toekomst!
De inschrijving staat nu open. De volledig verzorgde deelname
kost 35 euro (individueel) en 45 euro als groep. Voor meer
informatie en inschrijven:
www.deslag-olo.eu
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De Slag om Landen en Oisterwijk is een non-stopwandeling van 111
kilometer tussen Landen en Oisterwijk (NL) met een sociaal en
sportief karakter!
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