HELPT U MEE?

Met paard en koets in het spoor van
Napoleon voor de kinderen van Tsjernobyl

De Napoleon koetsreis zal in mei 2012 plaatsvinden.
Rond 1 mei 2012 vertrekken we vanuit Wit-Rusland.

Naast Joost van Hövell tot Westervlier zijn de deelnemers aan de
koetsreis: Gerrit Haakmeester, Harry Mulder, André de Vries,
Hein Heun en zijn broer Bennie Heun die voor het transport

Marga Bult,
Ambassadrice

van de Stichting Gichon,
draagt het werk van de
stichting en het Napoleon
project een warm hart toe.

(per vrachtwagen) van de paarden en het materiaal zal zorgen.
Allen zijn gepassioneerde aangespannen rijders.

Wij roepen u allen, bedrijven en/of privé-personen op de reis van
ongeveer 2000 kilometer, te sponsoren. Het opgehaalde geld komt ten
goede aan de stichting Gichon.

Adresgegevens

Napoleon verliet Wit-Rusland,
de Stichting Gichon blijft

Stichting Napoleon
voor Gichon
De heer H. Mulder
Lonnekermerenweg 55
7522 PS Enschede
074-2430373

In 1812 verliet Napoleon abrupt Wit-Rusland. 200 jaar later wordt deze reis
overgedaan, met als doel het inzamelen van geld voor de Stichting Gichon.
In deze folder leest u alles over dit bijzondere project!

ING Bank
Rek: 65.48.17.839

www.napoleon-1812.nl
www.gichon.com
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Met paard en koets in het spoor van Napoleon voor
de kinderen van Tsjernobyl

Sponsortocht voor de Stichting Gichon

In 1812 trachtte Keizer Napoleon door
middel van een veldtocht Rusland te
veroveren. In de winter moest
Napoleon zich na een succesvolle tocht,
terugtrekken uit Rusland.
Rond 25 november werd tijdens de
terugtocht de rivier de Berezina in
Wit-Rusland overgestoken. Dit ging
gepaard met dramatische verliezen.
Dan, op 4 december, besluit de Keizer
plotseling afscheid van zijn leger te
nemen. Napoleon was ongerust over een
couppoging in Frankrijk en
vertrok op 5 december om zo
spoedig mogelijk per slee en koets naar
Parijs terug te keren.

De Stichting Gichon behartigt sinds 2003 de belangen van kinderen in Wit-Rusland. Speciale aandacht gaat uit naar
de kinderen in Wit-Rusland die direct of indirect zijn getroffen door de Tsjernobyl-ramp.
Deze ramp, die 25 jaar geleden plaatsvond, heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor de kinderen van
Tsjernobyl. Deze kinderen worden geboren zonder een werkelijke kans op een betere toekomst.

2012
Tweehonderd jaar later, in de zomer van 2012, wil Joost van
Hövell tot Westervlier de tocht samen met een aantal
koetsiers herhalen.
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De Stichting wil een steentje bijdragen aan de toekomst van deze kinderen door te investeren in het land zelf.
Daartoe wordt hard gewerkt aan de realisatie van een opvanghuis, het House of Peace. Het House of Peace i.o.
(zie foto) is aangekocht door de Stichting. Met het geld vanuit het Napoleon-project kan het pand ingericht worden
(interieur) en kunnen daarna de deuren van het huis open!

Op basis van een reisverslag van één van Napoleons
generaals wordt de reis van Smorgoni naar Parijs nogmaals
met paard en wagen afgelegd.
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Uiteindelijk zou hij met zijn gezelschap 13
dagen later op 18 december Parijs
binnenrijden.

De koetsreis van mei 2012 heeft als doel het werk van de Stichting Gichon in Wit-Rusland te ondersteunen. Het is
de bedoeling om geld in te zamelen. Met dit geld kan de Stichting Gichon een vakantieoord voor kinderen uit de
door Tsjernobylramp-getroffen gebieden realiseren.
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