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Persbericht 
 

<naam> uit <woonplaats> fietst 500 kilometer in Malawi tegen kindhuwelijken 
Opbrengst Cycle for Plan gaat naar projecten Plan International Nederland 

 
<Woonplaats, datum> – <naam> uit <woonplaats> fietst van 27 mei tot 6 juni 500 kilometer door 
Malawi voor het goede doel Plan International Nederland. De deelnemers aan Cycle for Plan 
zamelen van tevoren € 4.000 in voor projecten van Plan tegen kindhuwelijken. <1 zin toevoegen 
over de persoonlijke motivatie om mee te doen.> De deelnemers bezoeken onderweg de 
projecten waar ze geld voor hebben ingezameld.  
 
<Invoegen stukje over redenen om mee te doen.> 
 
De opbrengst van Cycle for Plan Malawi investeert Plan in programma’s tegen kindhuwelijken. 
Malawi staat op de negende plaats van landen met het hoogste aantal kindhuwelijken ter wereld. 
Kindhuwelijken maken een goede toekomst voor meisjes onmogelijk: ze kunnen hun 
schoolopleiding niet afmaken, lopen grotere kans om te worden mishandeld en hun gezondheid 
komt ernstig in gevaar door een zwangerschap op jonge leeftijd. Plan strijdt tegen kindhuwelijken 
door toegang tot onderwijs voor meisjes te vergroten en helpt meisjes om hun zelfvertrouwen op 
te bouwen. Ook lobbyt de organisatie voor betere handhaving van de wet.  
 
Cycle for Plan  
Cycle for Plan is een gesponsorde fietstocht georganiseerd door de ontwikkelingsorganisatie Plan 
International Nederland. Er zijn diverse edities naar Malawi, Vietnam en Guatemala. Elke tocht is 
een uitdagende fietstocht door een uniek gebied. Om deel te nemen halen alle deelnemers 
sponsorgeld op. Onderweg bezoekt de groep deelnemers projecten van Plan waar geld voor is 
ingezameld. 
De Malawi-editie van Cycle for Plan voert door groene glooiende heuvels en langs traditionele 
dorpen. De groep fietst via Kasungu naar Mzuzu en vervolgt daarna de route naar het zuiden via 
Lake Malawi. Na een route over verharde wegen en dirt roads, eindigt de tocht bij het meer bij 
Nkhotakota.  
 
<naam> kan worden gesteund via crowdfundingplatform www.cycleforplan.nl: <eigen link 
toevoegen>  
 
Plan International Nederland 
Plan International Nederland is een internationale ontwikkelingsorganisatie die werkt aan 
duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van 
kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het 
uitvoeren van projecten in 54 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving 
van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. www.planinternational.nl 
 
------------------------------------------------Einde bericht---------------------------------------------- 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie over deelname van <naam> aan Cycle for Plan of beeldmateriaal:  
<Eigen gegevens toevoegen met 06 nummer> 
 

http://www.cycleforplan.nl/
http://www.planinternational.nl/
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Voor meer informatie over Plan International Nederland: Mike Bulten, tel.: +31 (0)20 549 5586, e-
mail: mike.bulten@plannederland.nl  
 

mailto:mike.bulten@plannederland.nl

