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Aan: 
Geadresseerde  
 
 
 

Capelle aan den IJssel, 06 maart 2019 
 
 
Betreft: Verzoek om sponsoring 
 
 
 
Geacht bestuur, ondernemer, symphatisant, supporter, 
 
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wil ik mede namens onze wandelgroep Kawan2 Djalan / 
K2D Walking Friends, het volgende aan u voorleggen. 
 
Wij zijn een groep ‘ongeorganiseerde’ bevriende Molukse en Papoease wandelaars, die al een aantal 
jaren samen de wandelsport beoefenen. Deelname aan diverse wandeltochten en -evenementen 
zowel binnen als buiten Nederland, zoals de 4daagse van Nijmegen en diverse Kennedymarsen, zijn 
enkele voorbeelden.  
Naast onze persoonlijke wandelprestaties, profileren we ons met onze nationale kleuren en zijn bij 
wijze van spreken “ambassadeurs” van onze volkeren, die in onderdrukking leven in ons vaderland. 
Onderweg worden de gesprekken met medewandelaars o.a. gevuld met informatie, geschiedenis en 
bewustwording en voorlichting.  
 
In het verleden hebben we diverse Molukse en Papoease humanitaire en mensenrechtenorganisaties 
mogen steunen, door middel van het opzetten van een Walk4Maluku (3 edities) en het verkopen van 
t-shirts. Daarvan werd de netto-opbrengst beschikbaar gesteld aan de volgende goede doelen, te 
weten: Makan Isi Buang Tulang, Satu Tagalaja, Kulit Kenari, Perintis Aksi Kilat/Asal Maluku 
Foundation en Free West Papua Campaign (NL). 
 
Op vrijdag 9 augustus 2019 zal de 50ste editie van de Internationale Dodentocht in Bornem (België) 
plaatsvinden. Een tocht van 100km die in 24u moet worden voltooid. Een grap onder vrienden, die is 
uitgegroeid tot een internationale eendagmars, waavoor men noodgedwongen in 2018 een 
inschrijvingslimiet heeft moeten invoeren van max. 13000 deelnemers. Het is jaarlijks een uitdaging 
die menig wandelaar op zijn/haar bucketlist heeft staan. Het jaarlijkse thema, dat wordt gehanteerd is 
“Walking for a better World!” 
 
Juist, na de 4daagse van Nijmegen, profileren we ons óók tijdens andere internationale 
wandelevenementen w.o. de Dodentocht. En omdat dit jaar de 50ste editie is van deze tocht, zijn wij 
voornemens om een eigen t-shirt te laten drukken. Omdat wij niet over financiële middelen 
beschikken, vragen wij hulp van sponsoren.  
 
Wilt u onze sponsoren? De minimale sponsorbijdrage is € 50,=, maar meer mag natuurlijk ook. 
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Hiervan willen we dry-fitshirts in het kader van het jubileum laten drukken en badges laten maken. 
Deze worden weer verkocht aan de deelnemende wandelaars. De opbrengst van deze shirts en 
badges stellen we ter beschikking aan een tweetal doelen, te weten:  
 
Het ULMWP Europa Mission 
Het overkoepelend orgaan van de Papoeas, die strijden voor een onafhankelijk West Papoea. Het feit, 
dat zij hun krachten hebben gebundeld, getuigt van volwassenheid en ontwikkeling in de strijd. Op 25 
januari jl. heeft zelfs de Hoge Commissaris Mensenrechten van de Verenigde Naties de petitie in 
ontvangst genomen die door 1.8 miljoen Papoeas werd getekend (70% van de bevolking van West 
Papoea). 
https://www.ulmwp.org/ - https://www.facebook.com/pg/ULMWPeu.mission/about/?ref=page_interna 
 
Komunitas Kalesang Maluku 
Een organisatie in Ambon (Molukken), die zowel de culturele als de rituele identiteit van de Molukse 
adat en adatgronden willen behouden en hier ook diverse samenkomsten en acties voor organiseert. 
Naast behoud van de culturele identiteit, heeft Komunitas Kalesang Maluku het voor elkaar gekregen, 
dat adat-symbolen die voorheen op de trottoirtegels in de stad Ambon te zien waren, zijn vervangen 
door muzieksymbolen. 
https://www.facebook.com/Komunitas-Kalesang-Maluku-913747278707605/ 
 
Wat bieden wij u/uw organisatie? 
Uw naam of indien gewenst (support)logo wordt op de achterzijde van het t-shirt gedrukt en zal 
hierdoor ook tijdens de wandeltocht zichtbaar zijn. Ook zullen we uw organisatie met gebruik van uw 
logo in het begeleidend schrijven van de giften benoemen, dat u door middel van sponsoring ook uw 
bijdrage hebt geleverd.   
 
Wij hopen, dat u ons hierin tegemoet wilt komen en bereid zult zijn om ons initiatief te ondersteunen 
door middel van uw financiële bijdrage. Mocht u nog vragen hebben of heeft u besloten om ons te 
sponsoren, dan kunt u ondergetekende bereiken via: kawan2djalan@gmail.com of tel. (06) 38743234. 
Graag vernemen we uiterlijk 15 april 2019 van u en met het oog op de goede doelen, hopen we 
natuurlijk op een positieve reactie. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ferry RW Rinsampessy 
Initiator K2D. 
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