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Iconische blauwe banden.. helemaal tot aan
Senegal!
Swapfiets x Bicicletas Sin Fronteras: Een betere toegang tot
onderwijs voor Senegalese schoolkinderen

Swapfiets heeft een missie. En die missie gaat verder dan alleen onze eigen
steden leefbaarder maken. Voor ons volgende avontuur gaan we naar
Senegal… Lees verder 👉

⏲

https://news.swapfiets.com/


Onze iconische blauwe band rolt dit keer helemaal tot Senegal. Samen met de Spaanse niet-

gouvernementele organisatie: Bicicletas Sin Fronteras, schenken we honderden fietsen aan

Senegalese schoolkinderen om hun dagelijkse reis naar school makkerlijker te maken. Bicicletas

Sin Fronteras helpt sinds 2015 het West-Afrikaanse land met hun ‘Fietsen voor Onderwijs’-

programma.

De eerste 170 Swapfietsen zijn inmiddels in Senegal aangekomen. En dit is nog maar het begin

van onze samenwerking! We zullen elk jaar minimaal 200 fietsen naar Senegal verschepen. Dit

is onze manier om echt een verschil te maken in het dagelijks leven van deze kinderen.

Waarom?
Voor bijna iedereen in Europa is fietsen vanzelfsprekend. Maar niet iedereen heeft zoveel geluk.

Je verplaatsen op een betrouwbare fiets, de vrijheid om zonder hulp en snel van A naar B te

gaan... Wij willen dit veranderen en we beginnen in de Fatick-regio in Senegal.

In deze regio in Senegal lopen veel schoolkinderen elke dag naar school. Voor sommigen is dit

een dagelijkse reis van meer dan 4 uur. Met een fiets kan deze reis worden ingekort tot slechts

30 minuten! Een kortere reis naar school zorgt er niet alleen voor dat meer leerlingen naar

school gaan, maar ook dat ze met genoeg energie in de schoolbanken zitten.

Wat wij bijdragen
In samenwerking met Bicicletas Sin Fronteras en het Senegalese Ministerie van Onderwijs

hebben we al meer dan 170 fietsen gedoneerd.

Hoe komen we aan die fietsen? Bij Swapfiets zijn we continu aan het innoveren. Dit betekent

ook dat we onze ontwerpen verbeteren. Om de zoveel jaar halen we een ouder model uit de

roulatie om hem te vervangen voor een nieuwe. Maar deze oudere modellen doen het nog

perfect! Dit zijn de fietsen die we aan Senegal schenken.

Met onze Swapfietsen zorgen we dus niet alleen voor een gelukkigere en groenere community in

Europa, maar ook in Afrika. En tot slot verlengen we hiermee meteen de levenscyclus van onze

fietsen.



OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
dan 220.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

 
Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.

Bicicletas Sin Fronteras doneert niet alleen fietsen. Ook hún missie gaat verder. Om hun impact

op de gemeenschap te vergroten, leiden ze fietsenmakers op en zorgen ze voor ateliers en

fietsenstallingen bij scholen. Zo gaan de fietsen langer mee, en verzekeren ze de volgende groep

schoolkinderen van een goed werkende fiets. Ook hier helpt Swapfiets weer graag aan mee.

Naast de financiering van het transport van de fietsen en de fietsen zelf, hebben we veel

reserveonderdelen meegestuurd om ervoor te zorgen dat de fietsen goed onderhouden kunnen

worden.

Wij zijn erg trots op deze nieuwe samenwerking met deze bijzondere partner. En vinden het

geweldig dat onze geliefde Swapfietsen een tweede leven krijgen in Senegal!

Lees meer over Bicicletas Sin Fronteras.
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