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Dit is het jaarverslag van 2021. 

1. Doel  

Het doel van de Stichting XPLORid is om mens en natuur te helpen. Niet door geld te geven, 
maar door het kopen van de dingen die nodig zijn.  

Mens: het verbeteren van het toekomstperspectief en het bevorderen van het welzijn van 
individuele personen, gezinnen, families en lokale organisaties. 

Natuur: het verbeteren van de faciliteiten en mogelijkheden en het bevorderen van de daadkracht 
van medewerkers en vrijwilligers van natuur(beschermings)projecten. 

2. Missie 

Vanaf 15 juni 2020 tot medio 2027 fietsen Ben van Baardwijk en Linda Reimersdahl de wereld 
rond. Een fietsreis van ongeveer 100.000 kilometer. Tijdens deze reis kloppen ze bij mensen aan 
voor een plek voor de nacht. Ben en Linda worden vaak met open armen ontvangen. De 
gastvrijheid die zij ervaren, is ongekend. Daarom willen ze graag iets terug doen.  

Als zij mensen ontmoeten die hulp nodig hebben, kopen ze lokaal datgene wat die mensen nodig 
hebben. Daarnaast ondersteunen ze op dezelfde manier natuur(beschermings)projecten. 

Ben en Linda zamelen 1 euro in voor elke kilometer die zij fietsen. Dat is € 100.000 voor de 
hulpprojecten. 

3. Strategie 

Elke dag is een nieuw avontuur voor Ben en Linda. Ze fietsen ongeveer 60 km en weten nooit 
waar ze stoppen voor de nacht. Tegen de avond kloppen ze aan bij locals. Door deze manier van 
reizen ontmoeten Ben en Linda veel mensen in verschillende leefomstandigheden of worden ze  
in contact gebracht met mensen en (natuur)organisaties die zij lokaal en direct kunnen helpen.  
Niet door geld te geven, maar door het kopen van de dingen die nodig zijn.  
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Alle hulpprojecten worden op de website www.xplorid.today beschreven. Foto's en/of video's 
begeleiden het geheel. Alle projecten staan op de pagina “XPLORaid”. Zo zien donateurs wat 
Ben en Linda met de donaties doen. 

4. Resultaten  

2021 is begonnen en geëindigd met een winterstop. Van januari tot en met maart 2021 hadden 
Ben en Linda een winterstop in Griekenland. Door de Covid-pandemie was de grens naar 
Turkmenistan gesloten. Verder fietsen naar het oosten had geen zin. Ben en Linda hebben toen 
besloten eerst naar de Noordkaap te fietsen. Medio november 2021 kwamen zij na meer dan 
20.000 km weer aan in Maastricht. Niet om te stoppen met de reis, maar voor een kleine 
winterstop. 

In 2021 hebben Ben en Linda diverse hulpprojecten met succes afgerond. Ook is er veel media 
aandacht geweest voor de wereldreis en de stichting. De donaties lopen op dit moment iets 
achter op het aantal fietskilometers. 

De resultaten van de Stichting XPLORid in de verslagperiode zijn: 

Promotie 

● Diverse PR activiteiten, zie de media pagina op de website 
o De Limburger 

▪ Delen alle blogs van XPLORid op hun website (link) 
o Toeractief 

▪ Periodiek blog op hun website (link) 
o L1 

▪ Tv-interviews (link) 
o Radio LRM 

▪ Radio-interviews (link) 
o Tijdschrift De Wereldfietser 

▪ Blogs in hun tijdschrift (link) 
o Tv-interviews in Bulgarije (link link) 
o Interview voor de krant in Polen (link) 
o Interviews voor de krant in Noorwegen (link link) 
o Tv-interview in Duitsland (link) 

● Verschillende sponsors, met name Idworx, delen onze content 
● Give-aways (nieuw ontwerp van ansichtkaartje) voor onderweg  
● Terugkomstmoment op 20 november 2021 op het Vrijthof in Maastricht met veel media-

aandacht 
o L1 (link) 
o De Limburger (link) 
o Thuis in Maastricht  

Partnerships 

● Blanche Dael: ingang tot de wereld van de koffie- en theeplantages 
o Periodieke blogs over de koffie- en theecultuur in diverse landen (link) 

● WNF: netwerk van natuurbeschermingsprojecten 
o Hulpprojecten op het gebied van de natuur 

▪ Dadia Forest in Griekenland (link) 
▪ WeWilder in Roemenië (wordt in 2022 gepubliceerd) 

● De partnerships met World Bicycle Relief en Hippo Roller krijgen vorm in Afrika en de 
partnership met Demarrage Fietskoeriers wordt ingevuld zodra zich de mogelijkheid 
voordoet (link) 
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https://tygodniksanocki.pl/2021/04/26/przystanek-sanok-na-rowerowej-wyprawie-dookola-swiata/?fbclid=IwAR2VfgxjBVeVgVWmfMGHg7I5PTngx74W0Yk5KMLfr8ZIUP_6e7RUvkSuvI0
https://www.xplorid.today/_files/ugd/a9605c_dac48205208245bd83a88412b34a792e.pdf
https://www.avisenagder.no/innom-flekkefjord-pa-sin-sykkeltur-verden-rundt-jeg-fridde-vi-giftet-oss-og-sa-dro-vi-av-sted/s/5-99-1057371
https://www.youtube.com/watch?v=ySee0wW3CPs
https://www.1limburg.nl/winterstop-maastricht-wereldreizigers-weer-even-terug
https://08d661a9-a445-4013-9032-4549d77b7b9d.filesusr.com/ugd/a9605c_18da295721f7421d816301c25fa05f76.pdf
https://www.xplorid.today/blanchedael
https://www.xplorid.today/post/the-land-of-birds-of-prey
https://www.xplorid.today/partners


Website 

● Diverse blogs over reisverhalen en hulpprojecten (link) 
● Wekelijkse update statistieken (link) 
● Nieuwe look, waaronder nieuwe foto’s 

Abonnees website: 943 (782 in 2020) 

Social media 

Volgers Facebook 2.039 (892 in 2020), Instagram 1.576 (873 in 2020), Twitter 81 (63 in 2020) en 
Youtube 110 (64 in 2020). 

Statistieken  

Hieronder de eindstand op 31-12-2021 van de statistieken. In 2021 hebben Ben en 
Linda 13.992 km gefietst.  

 

 

5. Hulpprojecten 

Hulpproject in Griekenland: 1 projector voor WWF Griekenland Evros Project om bewustzijn te 
vergroten tijdens presentaties (link). 

Hulpproject in Bulgarije: 1 cirkelzaag voor Wildlife Rehabilitation and Breeding Center om takken 
te verwijderen en kunstmatige nesten te bouwen (link). 
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Hulpproject in Bulgarije: 1 voetbaltoernooi deelname voor Stanimir (link). 

Hulpproject in Bulgarije: sterilisatie van 5 honden voor Helen’s House of Hope dierenasiel (link). 

Hulpproject in Polen: 1 set tuinmeubilair voor Weeshuis Domy Dzieci w Pęcherach (link). 

Hulpproject in Roemenië: outdoorspullen voor WWF WeWilder Project om expedities naar de 
bizons te begeleiden. 

Hulpproject in Guatemala via Blanche Dael Maastricht: 4 laptops voor kinderen in Guatemala 
(Escuela Blanche Dael) die daarmee online onderwijs kunnen volgen (link). 

Het blog over het hulpproject in Roemenië is nog niet gepubliceerd. Naar verwachting gebeurt dit 
in het 1e kwartaal van 2022. 

6. Financiën 

Het volledige kasboek is door het bestuur beoordeeld. 
Hieronder een verkort overzicht van de in- en uitgaven. 

7. Goedkeuring 

Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur in de bestuursvergadering van 15 januari 
2022. 
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