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ปนจักรยกรยานจักรยากฝรงเศสไปเวียดนาม`#comยดนาม
เพือช่วยเหวียดนาม`#comยเหลือเด็กที่ป่อเดกที่ป่วยตามเส้นทางทีปวียดนาม`#comยตามเสนที่ป่วยตามเส้นทางทีางที่ป่วยตามเส้นทางทีผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locาน
เพือเช่วยเหอมสมพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ!กบโครงการอน ๆ
๑๘๐๐๐ ก)โลือเด็กที่ป่เมตร ๒๒ ประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศ กบนกปนจักรยกรยานเพืยง ๒ คน!
ใหเดก ๆ ที่ป่วยตามเส้นทางทีปวียดนาม`#comยดวียดนาม`#comยโรคปอดเร-อรงไดรบร.การเด)นที่ป่วยตามเส้นทางทีางของเรา
เพือเปนแรงบนดาลือเด็กที่ป่ใจักรยใหกบควียดนาม`#comามฝนของพืวียดนาม`#comกเขาที่ป่วยตามเส้นทางที-งที่ป่วยตามเส้นทางทีในประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศแลือเด็กที่ป่ะตางประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศ
โครงการน-สนบสน1นโดย

06/03/13

Check the internet site for updates1/6

www.voluntour.eu

๑. สองสหาย
เฟลือเด็กที่ป่)กซ์p沒!

จักรยออม

เก)ด : ๑๗ พืฤษภาคม ๒๕๒๙ ในแมดร)ด ประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศ
สเปน

เก)ด : ๒๘ ม)ถุนายน ๒๕๒๘ ใน1นายน ๒๕๒๘ ในเบรส ประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศฝรงเศส

อาจักรยารย! ผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locประสานงานการที่ป่วยตามเส้นทางที
.
;าภาพื การ!ต.นเคลือเด็กที่ป่อนไหวียดนาม`#com การ
ศ<กษาที่ป่วยตามเส้นทางทีางเลือเด็กที่ป่อก อาสาสมคร

ผออกแบบอตสาหกรรม อาสาสมครในหลาย องคกร

งานอดิเรกเรก : ปนเขา ปนจักรยกรยานเสอภ.เขา วียดนาม`#com)ง การตอส.แบบ
ญี่ปุ่นไอคิโด  เกมส์  ทำอาหาร ҅ڼᅀغàVcom.sป1นไอค)โด เกมส! ที่ป่วยตามเส้นทางที;าอาหาร

งานอดิเรกเรก : เลือเด็กที่ป่นเรอใบ ปนหนาผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locา ปนจักรยกรยานเสอภ.เขา
ปนเขา อานหนงสอที่ป่วยตามเส้นทางทีองเที่ป่วยตามเส้นทางทียวียดนาม`#com ที่ป่วยตามเส้นทางที;าอาหาร

อาสาสมัครในครในยุโรป เป็นระโรป เปนระยุโรป เป็นระะเวลา ๑ ป ในประเทศ
โรมัครในาเนยุโรป เป็นระ : โรงลือเด็กที่ป่ะคร ใหควียดนาม`#comามบนเที่ป่วยตามเส้นทางที)งแกเดกที่ป่วยตามเส้นทางทีปวียดนาม`#comยในโรง
พืยาบาลือเด็กที่ป่

อาสาสมัครในครในยโรป เปนระยะเวลา ๖ เดือน ใน ประเทศโรมาเนีย : โรงละครข้อน ใน ประเทศโรมัครในาเนย
: โรงละคร างถนน ใหความบนเ งในโรงเรยน เศษ

มัครในารดิเรกา : เอสเพือรานซ์p沒า นกบญี่ปุ่นไอคิโด  เกมส์  ทำอาหาร ҅ڼᅀغàVcom.sช่วยเห อาย1 ๕๓ ป

มัครในารดิเรกา : จักรยนนน ผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Loc.ด.แลือเด็กที่ป่เดก อาย1 ๕๓ ป

บดิเรกา : เฟลือเด็กที่ป่)กซ์p沒! ช่วยเหางกลือเด็กที่ป่ที่ป่วยตามเส้นทางทีวียดนาม`#comไป อาย1 ๕๓ ป

บดิเรกา : ก)ลือเด็กที่ป่เบอร!ที่ป่วยตามเส้นทางที บ1ร1ษพืยาบาลือเด็กที่ป่ อาย1 ๕๓ ป

นองชายุโรป เป็นระ : เดวียดนาม`#com)ด ต;ารวียดนาม`#comย อาย1 ๒๔ ป

นองสาว : คาม)ลือเด็กที่ป่ลือเด็กที่ป่! ช่วยเหางเที่ป่วยตามเส้นทางทีคน)คในหองวียดนาม`#com)จักรยย อาย1 ๒๔ ป
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รายลือเด็กที่ป่ะเอยดเตมในบนที่ป่วยตามเส้นทางที<กของ โจักรย
กอต-งองค!การที่ป่วยตามเส้นทางทีไมหวียดนาม`#comงก;าไร ในป ๒๕๔๘
จักรยดต-งโดยเพือน ๆ ของ โจักรยนาธ์กับโครงการอื่น ๆาน กาลือเด็กที่ป่)เนยร! ผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Loc.เสยช่วยเหวียดนาม`#com)ตจักรยากโรคปอด
เร-อรง เมออาย1 ๒๐ ป แลือเด็กที่ป่ะเปนเพือนรกที่ป่วยตามเส้นทางทีส1ดของจักรยออม
โครงการของเราเปนสวียดนาม`#comนหน<งของก)จักรยกรรมที่ป่วยตามเส้นทางทีน;าเสนอโดยองค!กรที่ป่วยตามเส้นทางที จักรยออมเปนสมาช่วยเห)กผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Loc.กอต-ง รายไดจักรยากโครงการน- จักรยะ
น;าไปใช่วยเหในการวียดนาม`#comจักรย) ยโรคปอดเร-อรง ซ์p沒<งด;าเน)นการโดย หองวียดนาม`#com)จักรยยโมเลือเด็กที่ป่ก1ลือเด็กที่ป่ที่ป่วยตามเส้นทางทีางพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ1กรรม แลือเด็กที่ป่ะน;าการวียดนาม`#com)จักรยยโดย
ศาสตราจักรยารย! เคลือเด็กที่ป่าเด เฟเรค

๒. สหพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ!เสปน ไฟโบรซ์p沒)ส ควียดนาม`#comส) ต)กา
ตอสกบโรคปอดิเรกเร!"อรง
สหพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ!เสปนไดรบเง)นสนบสน1นในป ๒๕๓๐
เปนสหพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ!ของหลือเด็กที่ป่าย ๆ องค!กรที่ป่วยตามเส้นทางทีตอส.กบโรคปอดเร-อรง
"เพื)มค1ณภาพืของช่วยเหวียดนาม`#com)ตผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Loc.ปวียดนาม`#comย"
สหพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ!น-ประสานงานใหกบ องค!กรในเสปนที่ป่วยตามเส้นทางที-งหมด ๑๖ องค!กร
สหพืนธ์กับโครงการอื่น ๆ!น-เนนการพืฒนาค1ณภาพืช่วยเหวียดนาม`#com)ตของผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Loc.ปวียดนาม`#comย โดยใช่วยเห
เหต1การณ!ตาง ๆ ในการสนบสน1นโครงการวียดนาม`#com)จักรยย
พืวียดนาม`#comกเขาช่วยเหวียดนาม`#comยเราดวียดนาม`#comยการโฆษณา แลือเด็กที่ป่ะสอสารโครงการของเราออกไปยงสารณ
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ช่วยเหน

๓. งานหลือเด็กที่ป่ก ๓ งาน
เราตองการใหการเด)นที่ป่วยตามเส้นทางทีางของเราสงผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locลือเด็กที่ป่กระที่ป่วยตามเส้นทางทีบ แลือเด็กที่ป่ะไมเพืยงแตที่ป่วยตามเส้นทางทีจักรยะสนบสน1นเปาหมายสวียดนาม`#comนตวียดนาม`#com ในที่ป่วยตามเส้นทางทีส1ดแลือเด็กที่ป่วียดนาม`#com เรา
ตองการแบงปนโครงการของเราใหกบเดก ๆ โดยข<-นกบ งานหลือเด็กที่ป่ก ๓ งานดวียดนาม`#comยกนคอ
แบงปนการเด)นที่ป่วยตามเส้นทางทีางของเราใหกบเดก ๆ ในโรงพืยาบาลือเด็กที่ป่
วียดนาม`#comตถุนายน ๒๕๒๘ ใน1ประสงค!ของเรา กคอช่วยเหวียดนาม`#comยเหลือเด็กที่ป่อ เดก ๆ ที่ป่วยตามเส้นทางทีเจักรยบปวียดนาม`#comย ไดฟ-นฟ.พืลือเด็กที่ป่งที่ป่วยตามเส้นทางทีตองใช่วยเหในการ
ตอส.กบโรค
เดก ๆ จักรยะไดคนพืบเอกลือเด็กที่ป่กษณ!ที่ป่วยตามเส้นทางทีางบวียดนาม`#comกของตนเอง เมอเปนสวียดนาม`#comนหน<งในโครงการ ซ์p沒<ง
ใหโอกาสพืวียดนาม`#comกเขาหนออกจักรยากจักรยกรวียดนาม`#comาลือเด็กที่ป่ของยา แลือเด็กที่ป่ะพืาพืวียดนาม`#comกเขาไปส.อนาคต โดยเป)ด
โลือเด็กที่ป่ก แลือเด็กที่ป่ะรวียดนาม`#comมผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locจักรยญี่ปุ่นไอคิโด  เกมส์  ทำอาหาร ҅ڼᅀغàVcom.sภยไปกบนกปนจักรยกรยาน ๒ คนนอาสาสมคร ๕ คน จักรยะรวียดนาม`#comมที่ป่วยตามเส้นทางที;างานกบเดก ๆ เพือใหเดก ๆ ไดต)ดตอกบเราที่ป่วยตามเส้นทางทีางอ)นเตอร!เนที่ป่วยตามเส้นทางที
เคร!อข่าย ขายุโรป เป็นระ ข่าย ของโครงการตาง ๆ ท%มัครในลกษณะคลายุโรป เป็นระกน
"ควียดนาม`#comามเปนน;-าหน<งใจักรยเดยวียดนาม`#comกน" หมายถุนายน ๒๕๒๘ ใน<งอะไร ส;าหรบค1ณ ส;าหรบเรา ส;าหรบพืวียดนาม`#comกเขา
ในระหวียดนาม`#comางการเด)นที่ป่วยตามเส้นทางทีางของเรา ไมวียดนาม`#comาการพืบกนจักรยะเปนการวียดนาม`#comางแผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locนไวียดนาม`#comลือเด็กที่ป่วียดนาม`#comงหนา หรอเปนการบงเอ)ญี่ปุ่นไอคิโด  เกมส์  ทำอาหาร ҅ڼᅀغàVcom.s การพืบกนน-น
ที่ป่วยตามเส้นทางที;าใหเราไดแลือเด็กที่ป่กเปลือเด็กที่ป่ยนในดาน ควียดนาม`#comามเปนน;-าหน<งใจักรยเดยวียดนาม`#comกน แลือเด็กที่ป่ะคนพืบโครงการอน ๆ แลือเด็กที่ป่ะ ควียดนาม`#comามค)ดร)เร)มตาง ๆ ที่ป่วยตามเส้นทางทีน;า
มาซ์p沒<งควียดนาม`#comามหวียดนาม`#comง
การรวบรวมัครใน และจุดประกายความฝดิเรกประกายุโรป เป็นระความัครในฝันของเด็ก ๆ  hCนข่าย ของเดิเรกก ๆ
การรวียดนาม`#comบรวียดนาม`#comมควียดนาม`#comามฝนของเดก ๆ ในที่ป่วยตามเส้นทางที1กประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศที่ป่วยตามเส้นทางทีเราผ่านhC:\Users\Giom\AppData\Locานไป โดยเร)มจักรยากประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศของเรา
เราหวียดนาม`#comงวียดนาม`#comา การใช่วยเหร.ปภาพืของพืวียดนาม`#comกเขา แลือเด็กที่ป่ะควียดนาม`#comามค)ดสรางสรรค! เราสามารถุนายน ๒๕๒๘ ในจักรยะสอขอควียดนาม`#comาม เรองควียดนาม`#comามหวียดนาม`#comงของเขาออก
ไปได
ที่ป่วยตามเส้นทางที;าไดอยางไร? เราจักรยะถุนายน ๒๕๒๘ ในามเดก ๆ โดยใช่วยเหสอ ที่ป่วยตามเส้นทางทีจักรยะใหเขาไดแบงปนควียดนาม`#comามฝนของเขา ตลือเด็กที่ป่อดเสนที่ป่วยตามเส้นทางทีางการเด)นที่ป่วยตามเส้นทางทีางเราจักรยะ
รวียดนาม`#comบรวียดนาม`#comม แลือเด็กที่ป่ะสงงานที่ป่วยตามเส้นทางทีเก)ดข<-นกลือเด็กที่ป่บไปที่ป่วยตามเส้นทางทีบาน (โดยเฉลือเด็กที่ป่ย ร.ปภาพื ๑๕ ร.ป ในแตลือเด็กที่ป่ะประเที่ป่วยตามเส้นทางทีศ)
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๔. เสนที่ป่วยตามเส้นทางทีางการเด)นที่ป่วยตามเส้นทางทีาง
เสนที่ป่วยตามเส้นทางทีางน-เปนเสนที่ป่วยตามเส้นทางทีางคราวียดนาม`#com ๆ แลือเด็กที่ป่ะมแนวียดนาม`#comโนมที่ป่วยตามเส้นทางทีจักรยะมการเปลือเด็กที่ป่ยนแปลือเด็กที่ป่ง ข<-นกบสภาพือากาศที่ป่วยตามเส้นทางทีองถุนายน ๒๕๒๘ ใน)น ควียดนาม`#comามต<งเครยดใน
ที่ป่วยตามเส้นทางทีางการเมอง แลือเด็กที่ป่ะ โครงการตางๆ ที่ป่วยตามเส้นทางทีเราจักรยะแวียดนาม`#comะเยยม เราจักรยะปนจักรยกรยานเปนระยะที่ป่วยตามเส้นทางทีางประมาณ ๗๐ ก)โลือเด็กที่ป่เมตร ตอวียดนาม`#comน

Total: environ 18 000 Km
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๕. ต)ดตอเรา!

ที่ป่วยตามเส้นทางทีานตองการที่ป่วยตามเส้นทางทีราบรายลือเด็กที่ป่ะเอยดเพื)มเต)มหรอไม?
ที่ป่วยตามเส้นทางทีานสามารถุนายน ๒๕๒๘ ในหาขอม.ลือเด็กที่ป่เพื)มเต)มไดที่ป่วยตามเส้นทางที เวียดนาม`#comบไซ์p沒ที่ป่วยตามเส้นทางที!ของเรา!
ต)ดตอเราไดโดยตรงโดยไมตองรรอ เราอยากจักรยะรบฟงจักรยากที่ป่วยตามเส้นทางทีาน!
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