DOE MEE,
GEEF ELK KIND
EEN FIETS!

In Alkmaar hebben een aantal organisaties de handen
ineengeslagen om er samen voor te zorgen dat
kinderen in de leeftijd tot achttien jaar, van wie de
ouders niet voldoende financiële middelen hebben,
over een fiets kunnen beschikken. Dit heeft
geresulteerd in het fietsenplan ELK KIND EEN FIETS!

Resultaten

ELK KIND EEN FIETS!
Gezinnen met weinig financiële middelen hebben vaak geen geld voor
een fiets. Dan wordt er dikwijls geen keuze gemaakt een fiets aan te
schaffen voor kinderen. En dat terwijl juist voor een kind de fiets een
belangrijk instrument is om in vrijheid de wereld te ontdekken en te
vergroten. Bijvoorbeeld om samen met vrienden naar de sportvereniging of de middelbare school te fietsen. Het gaat hierbij om zo’n
1.750 kinderen die in armoede opgroeien in Alkmaar.

Betrokken organisaties

•
•
•
•
•
•

Share2day, is met het Fietsenplan gestart in Alkmaar, coördinator
en medefinancier;
ANWB Kinderfietsenplan: ANWB roept haar leden regelmatig op om
(tweedehands) fietsen te doneren, deze worden opgehaald door
(vrijwillige) chauffeurs en naar de verzamelpunten gebracht;
Kringloopwinkel Rataplan: de fietsenmakers van Rataplan zorgen
ervoor dat de fietsen veilig worden opgeknapt (verlichting, banden,
remmen) maar ook `shiny` eruit zien;
Voedselbank Alkmaar, Heerhugowaard e.o geeft aan kinderen van
hun klanten fietsen;
Stichting Leergeld: de vrijwilligers ontmoeten regelmatig de
gezinnen waar de nood hoog is en zorgen ervoor dat de fietsen bij
de juiste kinderen terecht komen, Stichting Leergeld regelt ook een
bijdrage voor de fietsonderdelen;
Gemeente Alkmaar, draagt bij aan marketing en projectoverleg en
faciliteert de opslag van de fietsen.

Buiten Alkmaar wordt er ook nauw samengewerkt met het Boedje in
Heerhugowaard en de Kledingbank in Egmond.

Er zijn bij het centrale inzamelpunt Kringloopwinkel Rataplan veel
fietsen ingeleverd en opgeknapt, ook in de fietsenstalling Canadaplein
worden fietsen opgeslagen. Deze fietsen zijn opgehaald door
chauffeurs van ANWB Kinderfietsenplan of rechtstreeks ingeleverd bij
organisaties in Alkmaar, Schoorl en in Heerhugowaard.
Via de Voedselbank en Share2day zijn in 2019 en 2020 de eerste bijna
100 fietsen bij gezinnen terechtgekomen. Vanaf 2021 hebben de
Voedselbank en Share2day samen met Stichting Leergeld nog eens
meer dan 300 fietsen onder kinderen verspreid. Kijk naar de
videoblog: https://www.youtube.com/watch?v=2vtoQBMychI.
Bij de opgeknapte fiets krijgt ieder kind een fietsenpaspoort mee.
Hierin staan gegevens over de fiets, hoe deze te onderhouden en biedt
ook de mogelijkheid om terug te komen voor een reparatie.
Overige financiering komt van serviceclubs, fondsen en bedrijven.
Naast de videoblog is het project in het nieuws geweest via het
Noord-Hollands Dagblad, Facebook (je bent Alkmaarder als …), Alkmaar
Centraal en op de websites en sociale media van diverse lokale
organisaties.

Toekomst

•

Aantal fietsen en kinderen: uiteindelijk rekenen we erop dat er
per jaar ongeveer 600 fietsen nodig zullen zijn (een derde van de
eerdergenoemde 1.750 kinderen).
Regelmatig overleg met de partners en anderen in het veld om dit
aantal regelmatig te toetsen; deze toename betekent ook dat de
hoeveelheid werk, opslagmogelijkheden en financiën toe zal gaan
nemen;
Uitbreiding partners:
- al eerder is de samenwerking gezocht met andere fiets		 reparateurs zoals Reakt Alkmaar en PCC, dit willen we gaan
		 uitbreiden. Zo kunnen bijv. meer scholen, fietsenmakers en/of
		 werkplaatsen aansluiten;

•
•

- ook meer samenwerking met andere organisaties rondom
		 armoedebeleid, jeugdbeleid en dergelijke onderwerpen;
Uitbreiding regio: versterking samenwerking en uitbreiding naar
organisaties als scholen, fietsenmakers en/of werkplaatsen in de
regio;
Uitbreiding commerciële partners: rol en mogelijke betekenis
fietsenmakers en financiers als ondernemersverenigingen, kerken,
serviceclubs en dergelijke;
Uitbreiding bekendheid van “Elk kind een fiets”: acties zoals de
inzameldag op 20 mei en voortdurend publiciteit genereren, zodat
iedereen in en om Alkmaar een bijdrage kan leveren aan dit project
en dat elke organisatie in (regio) Alkmaar weet, dat een kind kans
heeft op een voor haar/hem optimale fiets en dat er altijd hard
fietsen nodig zijn.

•
•
•

Voor meer informatie
Share2day: https://share2day.nl/elk-kind-een-fiets/;
ANWB: Het ANWB Kinderfietsenplan | info@kinderfietsenplan@anwb.nl
www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan
Kringloopwinkel RataPlan Alkmaar: Zijperstraat 46-50
Voedselbank Alkmaar, Heerhugowaard e.o.: info@voedselbankalkmaar.nl
Leergeld Alkmaar: Stichting Leergeld Alkmaar | Helpt sociaal isolement
van kinderen te voorkomen
Gemeente Alkmaar: Alkmaar Fietst - Gemeente Alkmaar

Contact
Mailadres: info@share2day.nl
Telefoon: Vincent van de Vrede, coördinator: 06 28 52 83 59
Wisse de Vries, vrijwilliger ANWB Kinderfietsenplan voor de inzameling
van fietsen: 06 53 86 52 57.

share 2 day

