word vrijwilliger
Doe mee aan een avontuur
dat levens verandert

V.U.: Eva Smets, Vier-Windenstraat 60 - 1080 Brussel

in het Grote Woud
van Saint-Hubert
BEVOORRAAD DE TEAMS

HELP MEE MET DE LOGISTIEK

REGISTREER DE DEELNEMERS

EN VEEL MEER ACTIVITEITEN!

Schrijf je in via oxfamtrailwalker.be
Vragen over vrijwilligerswerk?
+32 474 76 63 17
OBE.volunteers@oxfam.org

oxfamtrailwalker.be

Stap mee in
een avontuur dat
levens verandert.

100 KM DWARS DOOR DE ARDENNEN:
VOOR DAPPERE MENSEN MET EEN
GROOT HART.
In 2022 viert Oxfam Trailwalker zijn 15de
verjaardag in België. En voor het derde jaar
vormt het Grote Woud van Saint-Hubert het
decor voor dit buitengewone avontuur.
Kom en ontdek een nieuw parcours vol
charme en uitdagingen. Samen maken we
van dit jubileum een recordeditie!
Elk team moet minstens € 1.750 inzamelen
om te kunnen starten.
Het ingezamelde geld wordt gebruikt om
Oxfam-projecten over de hele wereld te
financieren. Jouw zelfgekozen team van
enthousiaste supporters biedt je de nodige
ondersteuning om de eindmeet te halen.

CONTACT TEAMS:
+32 470 47 07 93
OBE.events@oxfam.org

OXFAM TRAILWALKER 25:
EEN SOLIDAIRE TEAMBUILDING

OXFAM TRAILWALKER :
WANDELEN VOOR EEN BETERE WERELD

Trommel vrienden, collega’s, buren
of familieleden op en kom proeven
van de ongelooflijke sfeer van Oxfam
Trailwalker, maar dan in een kortere versie.
Daag jezelf uit: wandel 25 km
in maximaal 7 uur in teams van 2 tot
8 personen. Voordat je vertrekt, zamel
je samen met je team € 1.000 in voor
Oxfam-projecten wereldwijd.

De pandemie was een goede zaak voor…
de allerrijksten. Sinds het begin van deze
wereldwijde crisis hebben de 10 rijkste
mensen ter wereld hun rijkdom verdubbeld.
Tegelijkertijd kwamen 160 miljoen mannen
en vrouwen in extreme armoede terecht.
Wereldwijd helpen we samen met onze
partners de mensen die het zwaarst
getroffen worden door deze ongelijkheid.

Met Oxfam Trailwalker 25 beleef je samen
met je teamgenoten een fantastisch
avontuur in de Belgische Ardennen en
steun je tegelijkertijd het goede doel.

We bieden noodhulp aan slachtoffers
van conflicten en rampen. We steunen
vrouwen in hun strijd voor gelijke rechten.
We helpen honderden producenten en
landbouwers via eerlijke handel. We leiden
landbouwgemeenschappen op in nieuwe

technieken die zijn aangepast aan de
klimaatverandering.
Met je deelname aan Oxfam Trailwalker
steun je rechtstreeks onze projecten en
acties over de hele wereld.
HARTELIJK BEDANKT DAARVOOR!

CORONAMAATREGELEN
We houden de gezondheidssituatie
nauwlettend in het oog en nemen alle
nodige maatregelen om een 100%
coronaproof evenement te garanderen.

www.oxfamtrailwalker.be

