
Aris Engel begint aan een bijzondere fietstocht 
 
Zondag 1 mei 2011 ben ik vertrokken voor het Rondje Noordzee. Dat ik ga niet zomaar fiet-
sen, maar ik wil ook middels mijn fietstocht veel geld in verzamelen voor Stichting Benares-
fonds. 
 
Nog enkele dagen 
De meeste zaken zijn al geregeld, in orde, gekocht enzovoort. Nog wat kleine zaken regelen 
en natuurlijk alle spullen pakken en in mijn fietskar stoppen. Vandaag proefgedraaid met de 
combinatie naafdynamo - omvormer - power pack en gps. Het werkte perfect en zo kan ik 
straks al fietsende mijn gps gebruiken, mijn telefoon en wellicht ook mijn fototoestel opla-
den. 

 
 
Rondje Noordzee klinkt als of het in een paar dagen gedaan 
kan worden maar het is wel wat groter. Ik ga iets ten zuiden 
van Calais beginnen (het smalste punt) en vandaar verder 
door Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, ‘n klein stukje 
Zweden en dan Noorwegen. Vanaf Bergen (die in Noorwe-
gen) steek ik over naar de Shetland eilanden en dan de Or-
kney eilanden om weer op vaster land te komen. Schotland 
en daarna Engeland tot aan Dover. Hier steek ik dan weer 
over naar het echte vaste land om naar huis te fietsen. 
 
 

 
Het is niet mijn bedoeling om alles zo snel mogelijk af te leggen. Onderweg wil ik ook verschil-
lende zaken bekijken naast natuur ook culturele zaken als musea, grafiek - ik ben een etser - 
en wie weet ook wel zaken met muziek, theater. Ik laat maar op me afkomen wat er zich aan-
bied. Verder hoop ik ook vele goede ontmoetingen met mensen te hebben. 
 
Het sponsordoel 
Frans Baartmans is hier lang geleden begonnen in de slums en heeft in de loop der jaren een 
flinke up lift aan de wijk en de bewoners (de kastelozen) gegeven door middel van vele pro-
jecten. Vooral onderwijs en gezondheidszorg staan voorop in de ontwikkeling. De huizen 
waarin men nu woont, staan er korter of langer maar de stenen en het cement (vaak meer 
leem) zijn van een andere kwaliteit dan in Nederland. Dus de moessonregens hebben ‘n lang-
zaam maar wel zeker verwoestend effect. Naast pleisteren is soms veel extra werk als funde-
ring tot zelfs bijna nieuwbouw noodzakelijk. 
Hier wil Frans wat aan gaan doen, maar zoals bij alle projecten die hij (en de groep om hem 
heen) van de grond tilt moeten de belanghebbenden zelf ook een flinke bijdrage geven en of 
leveren. Het is ondersteuning en geen gift. 
 
 



De inwoners van Nagwa - fietsrikhia rijders - moeten fietsen om hun brood te verdienen en 
dan is het meestal nog maar karig. Helemaal als er geen klanten zijn. Ik ga voor mijn lol fiet-
sen; voor het eten heb ik in het verleden gewerkt en een tent is een keuze van mij. Er zijn mil-
joenen mensen die noodgedwongen moeten "kamperen". Ik stel het maar als een scherp 
contrast voor om het duidelijker te maken dat wij hier in een rijke omgeving leven. 
In een korte periode hebben al veel mensen gereageerd en mij alle goeds toegewenst waar-
van een deel ook een bedrag toe hebben gezegd. Uiteenlopend van een klein bedrag tot 
meerdere centen per km. En voor alle anderen een aansporing om ook eens in de portemon-
nee, op de bankrekening te kijken en achter de oren te krabben. Bedenk wel dat over een 
paar weken je vakantiegeld binnenkomt. 
 
Het ga jullie allemaal goed, Aris 
Op www.arisengel.waarbenjij.nu kun je Aris zijn reisverhalen lezen.  
Wilt u Aris ook sponsoren, een vast bedrag of per km neem contact op met secretariaat. 

http://www.arisengel.waarbenjij.nu

