
Op safari in de polder
Sponsorwandeling ten bate van de 

Bondeko-school in Uganda
1 juni 2019 - Natuurpark Lelystad 

Voor het goede doel op zoek naar  
europees wild o.a. edelherten, eland, 

de wisent, otters, wilde zwijnen.

Steun Bondeko door deel te nemen 
aan deze safari-wandeling. 

Inschrijfgeld is €10,00 
Dit geld gaat rechtstreeks naar Stichting Bondeko.

Een extra gift is ook zeer welkom, voor € 10,00 

bijvoorbeeld doneer je een maand lang een maaltijd 

voor een leerling.



Het natuurpark Lelystad is ons (wandel)gebied om deze gesponsorde   
wandeling te maken. In het park is 18 km aan fiets en wandelpaden,  
en er mag ook gelopen worden buiten de fietspaden. De wandeling kun 
je zelf dus korter of langer maken.
Het park is goed toegankelijk voor rolstoelgebruik en is zeer 
kindvriendelijk.
Voor kinderen zijn een drietal uitdagende speurtochten in het park  
verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Een route kaartje met plattegrond hebben wij beschikbaar voor elk  
groepje wandelaars.

Vanaf 10.00 uur ben je welkom met koffie of thee op de zorgboerderij  
Vredeveld aan de Zeeasterweg 15, 8219 PM te Lelystad. 
Hier wordt uitleg gegeven over de Stichting Bondeko. Er is eventueel 
een rondleiding op de zorgboerderij waar voor iedereen veel te zien en 
te ontdekken is.
Vanaf hier start de wandeling: je kunt naar het natuurpark:
1. vanaf de boerderij wandelen (ongeveer 9 km)
2. met eigen vervoer, parkeergeld is dan € 3,00 voor eigen rekening
3. gebracht worden met één van de busjes van de zorgboerderij

Na afloop staat er op de boerderij een kop soep met een broodje 
voor je klaar. Rond 16.00 uur is de afsluiting.

Voor een overzicht van het aantal deelnemers graag opgeven 
voor 6 april bij: José van Baarsen-Vreeburg, jim1502@gmail.com, mobiel: 0640777868 
of Lotty Sierink, lottysierink@gmail.com, mobiel: 06-51612441

We ontmoeten je graag op 1 juni 2019!
Namens de stichting Bondeko: Lotty en José 

Website park: www.flevolandschap.nl 
Website Bondeko: www.stichtingbondeko.nl
Website zorgboerderij hoeve Vredeveld: www.hoevevredeveld.nl

Natuurfotografie: R. van Domselaar
Vormgeving: W. van Baarsen
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