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Hành trình xe đạp xuyên lục địa vì trẻ em
Từ Pháp đến Việt Nam
18 000 Km, 22 quốc gia, 2 tình nguyện viên !
Đồng hành và thắp sáng ước mơ cùng bệnh nhi
Mọi đóng góp sẽ dành cho chương trình nghiên cứu bệnh viêm phổi

Chương trình được sự tài trợ bởi:
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1) Nhóm tình nguyện viên
Felix

Giom

Sinh ngày 17 tháng năm, 1986
tại Madrid, Tây Ban Nha

Sinh ngày 28
tại Brest, Pháp

Giáo viên, trợ giảng chương trình giáo
dục ngoại khóa, tình nguyện viên

Họa sĩ mỹ thuật công nghiệp, tình
nguyện viên

Sở thích: chạy việt giã, xe đạp địa
hình, chạy bộ, võ aikido, trò chơi tập
thể, nấu ăn

Sở thích : chèo thuyền, leo núi, xe đạp
địa hình, chạy việt giã, nấu ăn

Tình nguyện viên 1 năm tại
Rumani : tập kịch, chung vui với trẻ
em mắc bệnh tại bệnh viện

Tình nguyện viên 6 tháng tại
Rumani : tập kịch, chung vui với trẻ em
mắc bệnh tại bệnh viện

Mẹ : Esperanza, kế toán, 53 tuổi

Mẹ : Jeannine, hoạt náo viên, 53 tuổi

Bố : Felix, kỹ sư cơ khí, 53 tuổi

Bố : Gilbert, male nurse, 53 tuổi

Em : David, cảnh sát, 23 tuổi

Em : Camille, kỹ thuật viên, 24 tuổi
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2) A Fond Pour Jo
Đây là mọt tổ chức phi lợi nhuận thành lập vào năm 2005
Sau sự ra đi của Jonathan Galinier ở tuổi 20 do mắc bệnh viêm phổi
xơ nang (cystis fibrosis) (đây là người bạn thân nhất của Giom)

Giom là một trong những thành viên sáng lập tổ chức « A fond pour
Jo » nhằm huy động sự quyên góp cho hoạt động nghiên cứu bệnh
viêm phổi xơ nang. Chương trình nghiên cứu này được thực hiện tại
trung tâm Nghiên cứu Di truyền Phân tử Brest đứng đầu là Giáo sư
Claude Férec.

3) Spanish Federation Fibrosis Quistica
(Hiệp hội chống bệnh viêm phổi xơ nang)
Hiệp hội được thành lập năm 1987
Hiệp hội những tổ chức chống lại bênh viêm phổi xơ nang
« Cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân »

Hiệp hội bao gồm 16 tổ chức phòng chống bệnh viêm phổi tại Tây
Ban Nha, nhằm cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân và hỗ trợ
các chương trình nghiên cứu.
Hiệp hội này đã tuyên truyền và phổ biến rộng rãi thông tin về hành
trình của chúng tôi.
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4) Mục tiêu
Chuyến đi này không chỉ là một hành trình cá nhân mà còn với hy vọng khơi dậy và truyền bá
tính nhân văn thông qua việc giúp đỡ trẻ em bệnh viêm phổi.

Đồng hành cùng trẻ em bệnh viêm phổi
Thông qua đôi mắt của 2 tình nguyện viên, những hình
ảnh ghi nhận được, những cảm xúc trong xuyên suốt
chuyến hành trình hướng đến mục tiêu giúp trẻ em tìm thấy
sức mạnh tinh thần chống lại bệnh tật và hướng đến tương
lai việc khám phá thế giới rộng lớn bằng
Những thông tin mới nhất về hành trình của chúng tôi sẽ
được cập nhật và gửi đến các em thông qua trang web
http://www.enfant-hopital.org/.

Kết nối vòng tay
Đoàn kết, chung sức là gì…? Là tất cả những gì không chỉ
dành riêng cho bạn, cho tôi, mà là cho tất cả chúng ta.
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi sẽ có cơ hội học hỏi, trao đổi
những kinh nghiệm, những cảm nhận cuộc sống, những tấm
gương về tinh thần đoàn kết và song song đó còn tìm kiếm
những dự án và sáng kiến nhằm khơi dậy và mang đến hy
vọng không chỉ cho trẻ em bệnh viêm phổi xơ nang nói riêng
mà còn cho cộng đồng nói chung.

Thắp sáng những giấc mơ
Với mục tiêu vẽ nên được bức tranh mang đến niềm hy vọng cho mọi người, chúng tôi sẽ ghi
nhận những giấc mơ không chỉ của những trẻ em và mà còn của cả người lớn, của tất cả mọi
người chúng tôi từng tiếp xúc qua trên tất cả những vùng đất, những quốc gia mà chúng tôi sẽ
đi qua.
Điều đó sẽ được thực hiện như thế nào đây? Đó là qua cách
chúng tôi chia sẽ những bức tranh và những câu chuyện
được thuật lại về giấc mơ của tất cả mọi người, của những
ai sẵn sàng vẽ nên hay tường thuật nó.
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5) Hành trình
Một hành trình dài xuyên lục địa khoang 18 000 km sẽ phụ thuộc vào tình hình thời tiết, địa hình, tình hình chính
trị của các quốc gia sẽ đi qua. Và hiển nhiên đây là « dự kiến », « dự kiến » thì có thể thay đổi một cách linh động
tùy vào tình hình thực tế.
Theo như dự kiến ban đầu, chúng tôi sẽ đi vượt qua chặng đường khoảng 70 km mỗi ngày.

Total: environ 18 000 Km

19/12/12

Voir le site internet pour mises à jour.

5/7

www.voluntour.eu

6) Đơn vị tài trợ
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7) Hãy liên hệ với chúng tôi !
Nếu bạn muốn biết nhiều hơn?
Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web www.voluntour.eu hoặc liên
hệ trực tiếp với chúng tôi!

www.voluntour.eu
volunt.tour@gmail.com

Felix BURGOS TENA
+ 34 (0) 6 90 09 68 79
felixburgostena@hotmail.com
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Giom DANTEC
+ 33 (0) 6 75 84 07 47
giom.dantec@gmail.com
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