
                                                                                                                                          

  

Sponsor Shelter City Nijmegen 

En help de tiende Shelter City gast William met het realiseren 

van het ‘Nijmegen Forest’ in Adjumani, Oeganda!  

 

Dit jaar loopt een gezelschap de Zevenheuvelenloop voor 

Friends of Zoka, de organisatie van William. Het geld dat zij 

ophalen wordt gebruikt voor het opzetten van een nieuwe bos 

in het Noorden van Oeganda, het ‘Nijmegen Forest’.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

William is de tiende gast van Shelter City Nijmegen. Samen met zijn organisatie zet 

hij zich in voor het behoud van het Zoka regenwoud dat langzaam verdwijnt. Dit 

heeft niet alleen gevolgen voor de biodiversiteit in de regio maar ook voor het 

welzijn en de gezondheid van de lokale bevolking; er is meer voedselonzekerheid 

en voor het verkrijgen van water moet verder gelopen worden. Ondanks vele 

tegenslagen, tegenwerkingen en bedreigingen die William ontvangt, zet hij zijn 

strijd voort.  

William heeft het idee bedacht een ‘Nijmegen Forest’ te planten in Oeganda. Het 

planten van nieuwe bomen zal hem helpen de hoop op het leven terug te laten 

keren. Voor €12,- kunt u al een boom planten voor dit bos! Hiermee ondersteunt u 

Williams strijd tegen ontbossing en draagt u bij aan een verbeterd welzijn van de 

lokale bevolking.  

 
Wilt u William en het Nijmegen Forest steunen? 

Sponsor dan onze lopers tijdens de 

Zevenheuvelenloop!  

 

U kunt een donatie doen op 

NL88 ABNA 0518 4551 49 t.n.v. Stichting 

Wijland 2040 o.v.v. Zevenheuvelen Shelter City 

 

Meer informatie? 

Kijk op 

www.friendsofzoka.org voor 

meer informatie over de 

organisatie. 

Voor meer informatie over 

Shelter City of de actie, mail 

naar sheltercitynijmegen@  

bureauwijland.nl.  

12 Nederlandse Shelter Cities bieden internationale 

mensenrechtenverdedigers die mensenrechtenschendingen in 

hun thuisland bestrijden tijdelijke opvang, trainingen, veiligheid 

en een podium om hun verhaal te vertellen. 

 

Bent u een hardloper en wilt 

u zich aansluiten bij ons 

team? Neem dan contact op 

via 

sheltercitynijmegen@bureau

wijland.nl  
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