
 

 

SOCIAL MEDIA ANWB KFP INZAMELACTIE 

 

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken! Doneer je gebruikte (kinder)fiets op [DATUM INVULLEN] bij 

[LOKATIE INVULLEN].  

 

Helaas is het aanschaffen van een fiets voor 1 op de 9 kinderen in Nederland een onmogelijke uitgave. Voor 

het ANWB Kinderfietsenplan zamelen we daarom fietsen in voor deze kinderen. Een fiets is namelijk voor 

kinderen tussen de 8 – 18 jaar een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke groei en sociale ontwikkeling. 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op een fiets. Jij toch ook? 

 

We zoeken fietsen voor kinderen vanaf 8 jaar: 

• die nog in redelijke tot goede staat verkeren  

• die met wat slim kluswerk opgeknapt kunnen worden tot een veilige fiets 

• voor meisjes en jongens  

• met inchmaat 24, 26 en 28 

 

Kijk voor meer informatie op anwb.nl/kinderfietsenplan 

 

 

########### - VERVOLG - ########## 

 

Het is bijna zover! Op [DATUM INVULLEN] bij [LOKATIE INVULLEN] gaan we fietsen inzamelen voor kinderen 

die opgroeien in armoede, waardoor er thuis geen geld is voor een fiets. Een fiets is meer dan alleen een 

vervoersmiddel. Voor kinderen van 8 tot 18 jaar is een fiets een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke 

groei en sociale ontwikkeling. 

 

Wij zoeken fietsen voor kinderen vanaf 8 jaar: 

• die nog in redelijke tot goede staat verkeren  

• die met wat slim kluswerk opgeknapt kunnen worden tot een veilige fiets 

• voor meisjes en jongens  

• met inchmaat 24, 26 en 28 

 

Ben je erbij? 

 

 

########### - BEDANKT - ########## 

 

 

Bedankt voor alle hulp!  

 

Op [DATUM INVULLEN] hebben wij dankzij jou [AANTAL INVULLEN] fietsen ingezameld voor kinderen die 

opgroeien in armoede. 

 

De vrijwilligers van de ANWB hebben de fietsen opgehaald. De gedoneerde fietsen worden naar een 

werkplaats gebracht waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de fietsen opknappen. Via o.a. het 

Nationaal Fonds Kinderhulp komen de fietsen terecht bij de kinderen. 

 



 

 

Kijk voor meer informatie op anwb.nl/kinderfietsenplan 

 

Nogmaals hartelijk bedankt. Zonder jouw hulp was het niet gelukt! 


