
 

Waar wandelen we voor? 

● In Guatemala steunt de Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die 
opkomen voor hun rechten. In een voor hen belangrijke rivier worden 
waterkrachtcentrales gebouwd. Zo wordt hun toegang tot water 
beperkt en verdwijnt kostbare landbouwgrond. Onze lokale partner 
steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam waterbeheer. Drie 
leiders voor wie gevangenisstraf dreigt vanwege hun verweer tegen de 
landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.  

● Kleine boeren in het noordoosten van Brazilië staan voor veel uit-
dagingen. Er zijn er die voldoende voedsel produceren, maar hun  
producten nauwelijks kunnen verkopen. Vooral jongeren zien daarom 
geen toekost in de landbouw en trekken naar de stad, maar belanden 
daar van de regen in de drup. Er zijn ook families zonder landrechten. 
Zij kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed en 
kunnen elk moment verdreven  worden. Zij leven van dag tot dag en 
verbouwen alleen  snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt 
daardoor op de loer. Via Vastenactie ontvangen zestig families kassen, 
bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én trainingen. 
 
●  Vastenactie heeft onlangs besloten ook hulp aan vluchtelingen uit 
Oekraïne in hun projectenlijst op te nemen. Naar hen gaat een deel 
van de opbrengst van de Vastenactie.  
 

“Jaarlijks steunen we vele kleinschalige 

ontwikkelingsprojecten. Wereldwijd.” 
 

Geef! 
Banknr NL21 INGB 0000 0058 50 Vastenactie, Den Haag 

WANDEL VOOR EEN ANDER! 
 

In eigen omgeving wandelen door Latijns Amerika! 
 

 
 

Sluit je aan bij mensen uit heel het land die in de 

Veertigdagentijd wandelen ten bate van de Vastenactie. 
 

Door het aantal kilometers te registeren op een speciale 

actiewebsite wandel je tegelijkertijd liefst 30.000 km vanuit 

Guatemala door heel Latijns-Amerika via o.a. Brazilië en 

Argentinië. Ondertussen krijg je informatie over de landen 

waar je virtueel doorheen wandelt.  

Je kunt op eigen gelegenheid wandelen, fietsen of rennen.  

Nog leuker is het om dat samen met anderen te doen. Dus: 
 

Wandel mee vanuit Wittem! 
Elke week op woensdagmorgen of donderdagmiddag  

een tocht door het Heuvelland van 12 tot 14 km.  
 
  
   

www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander 

http://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-anderr


Ga naar www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander en lees de instructies. 
Vul na elke wandeling op deze website het aantal kilometers in dat je hebt 
gelopen, gefietst of gerend voor de Vastenactie.  Aan ommezijde staat meer 
informatie over de projecten van de Vastenactie.  
Op de website zie je hoeveel kilometer alle deelnemers samen tot dan toe 
hebben afgelegd en waar wij samen inmiddels zijn in Latijns Amerika. Via 
streetview kun je daar rondkijken.  Samen met medepelgrims (bij de start van 
de campagne waren dat er zo’n 250, waaronder ook groepen), hopen we een 
tocht van 30.000 km te maken door vele landen van dit continent. 
 

Wie geregistreerd is, krijgt tussentijds up-
dates over de landen waar we doorheen 
lopen en over de projecten die we met onze 
wandeling(en) steunen. Je kunt ook digitaal 
ervaringen uitwisselen. 
 

Gehoopt wordt dat alle deelnemers mini-
maal € 25  overmaken op reknr.  NL21 INGB 
0000 0058 50 van de Vastenactie (Den 
Haag) o.v.v. ‘Wandel voor een ander’.  
 

Vraag familie en vrienden om jou én de 
Vastenactie te steunen door per gelopen 
kilometer een sponsorbijdrage te geven! 

 
Wandel je mee vanuit Klooster Wittem?  
Je kunt wandelen (of fietsen of hardlopen) wanneer en waar je wilt. Je kunt 
je ook aansluiten bij p. Henk Erinkveld die elke week vanuit de Scala-zaal 
van Klooster Wittem op pad gaat, steeds naar een ander bezinningsplekje 
(kerk, kruiswegpark of kapel). Elke tocht is 12 tot 14 km lang (3 tot 4 uur 
gaans); vaak is dat een rondwandeling. Soms gaan we naar een ‘heilig plekje’ 
verder weg en nemen de bus terug (zie schema hiernaast). Vergeet dan niet 
je OVchip-kaart en een mondkapje mee te nemen! Wie van een flinke 
wandeltocht houdt, kan meer sponsorkilometers maken door met een 
aangereikte routebeschrijving terug naar Wittem te wandelen! 
Het is prettig te weten hoeveel mensen er meewandelen. Geef je op via 
www.kloosterwittem.nl en noem de dag(en) waarop je mee doet. Na elke 
wandeldag  kunnen we samen het aantal gelopen kilometers doorgeven aan 
de Vastenactie  onder de naam  ‘pelgrims Klooster Wittem’. 

Wandelen op woensdagmorgen of donderdagmiddag (om en om) 
● Op woensdagen gaan we vroeg op pad: na het ochtendgebed van de 
communiteit om 08.00 uur in de Clemenskapel. U ben van harte welkom! 
Een kwartiertje later is – na een kopje koffie- de start vanuit Scala. 
● Op donderdagen vertrekken we om 14.00 uur vanuit Scala. Voordien kan 
men er nog een kopje koffie of thee drinken. 
 
1. Aswoensdagmorgen 2 maart. Via Partij, de Gulkoel en Vijlen naar abdij 
Mamelis; terug  via Nys- en Wahlwiller. 12 kilometer. 
 

2. Donderdagmiddag 10 maart. Via Eyserlinde en de Eyserbeek gaan we naar 
het kruiswegpark en Lourdesgrot in Simpelveld. Via Baneheide en Nyswiller 
wandelen we terug. In Simpelveld en Nyswiller gaan bussen rechtstreeks 
terug. Je hebt dan resp. 9 of 13 km gewandeld. Alles te voet is 17 km.  
 
3. Woensdagmorgen 16 maart. Via Gulpen, Stokkem en Schin op Geul naar 
de Kluis en het kruiswegpark op de Schaelsberg.  Terug via Oud-Valkenburg 
naar Schin op Geul (12 km); we nemen daar de bus naar Gulpen. We stappen 
daar over naar Wittem of wandelen de laatste 2 km binnendoor naar Wittem. 
 

4. Donderdagmiddag 24 maart. We lopen langs de Geul naar Mechelen en 
via Bissen en Schweiberg naar een wegkruis bij Epen. Via Kosberg, de bossen 
van Landsrade en Hoeve Kostverloren naar Wittem terug. Dat is 14 km; na 7 
km kan men vanaf Epen ook een bus rechtstreeks terug naar Wittem nemen. 
  

5. Woensdagmorgen 30 maart. Vandaag is het mooi gelegen kruiswegpark 
bij het voormalige Missiehuis te Cadier en Keer ons doel. De tocht is 14 km 
lang over de Gulperberg en via Gulpen, Ingber en Margraten. Elk kwartier 
gaat vanaf de Rijksweg een bus van lijn 350 (Maastricht-Aken) naar Wittem. 
 
6. Donderdagmiddag 7 april. Via de Eyserlinde en de Piepert wandelen we 
naar de Lourdesgrot van Eys en dan omhoog naar Tintelen en Mingersborg. 
In het Mariaparkje te Eyserheide is een gebedsmoment. We dalen af door 
het Eyserbos naar Cartils en Wittem. Dit is een rondwandeling van 12 km. 
  
7.  Woensdagmorgen 13 april. Het kruiswegpark en Lourdesgrot aan de rand 
van het Vijlenerbos is in de Goede Week onze bestemming. We gaan erheen 
via Hilleshagen, Melleschet en Vijlen en terug via Harles en abdij Mamelis. 
Dat is 12 km. Dan te voet (5 km) of met de bus (lijn 350) terug naar Wittem.  

http://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander
http://www.kloosterwittem.nl/

