
 

 

Fietsen voor een duurzamere wereld 
Australiër fietst 36.000km naar huis  
 
Australiër Matthew Harris begint op zaterdag 13 september aan een fietstocht van 
36.000 km van Eindhoven terug naar zijn geboorteplaats Adelaide in Australië . 
Samen met de Project Green Pedals wil Matthew hiermee aandacht vragen voor 
duurzaamheid in scholen. Green Pedals viert de start van deze tocht op 
vrijdagochtend 12 september op het schoolplein van de Willemsparkschool in Den 
Haag. Wethouder duurzaamheid, Joris Wijsmuller, zal Matthew uitluiden.  
 
Met het organiseren van leuke activiteiten in scholen met duurzaamheid als thema wil 
Green Pedals kennis en begrip over hoe water, energie en voedsel met elkaar te maken 
hebben, dichter bij de mensen brengen. Tijdens zijn trip door 32 landen wil Matthew leren 
en zien hoe het leven van de mensen hierdoor beïnvloed wordt. Zijn ervaringen deelt hij 
met de kinderen van de scholen die meedoen en met iedereen die het interessant vindt op 
zijn blog arctic-cycler.com. 
 
"Kinderen zijn onze toekomst, en onze wereld is hun wereld", zegt Matthew, "en fietsen is 
gezond en milieuvriendelijk. Ik wilde dat deze fietstocht iets betekent. Samen met 
duurzaamheid specialist Mansi Jasuja en architect Olga Trancikova uit Den Haag, zijn we 
Stichting Planet Green begonnen, waarvan Green Pedals het eerste project is".  
 
------------------------------ einde bericht---------------------------------------------------- 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, kijk naar arctic-cycler.com and greenpedalsforschools.com 
of neem contact op met: 
Mansi Jasuja, 0614241592, info@mansijasuja.com  
Matthew Harris, 0624553460, matthew.harris@web.de  
 
Wij nodigen u van harte uit om aanstaande vrijdag 12 september aanwezig te zijn bij 
de proloog op de Willemsparkschool 
 
Programma vrijdag 12 september 
08:45 uur Welkom Directeur Willemspark school Elly van Bentem 
08:50 uur Matthew Harris wordt wakker gemaakt en vertelt over zijn tocht 
09:00 uur wethouder Joris Wijsmuller spreekt Matthew toe en verricht een prijsuitreiking 
09:15 uur kinderen gaan op de fiets en luiden Matthew onderweg op een ludieke wijze uit 
09:30 uur kinderen weer terug school 
 
Meer informatie over Green Pedals: uit het Eindhovens Dagblad, 03-09-2014	  
Als	  kinderen	  op	  school	  al	  leren	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  zuinig	  om	  te	  gaan	  met	  energie	  en	  dat	  het	  
gezond	  én	  milieuvriendelijk	  is	  om	  te	  fietsen,	  ontstaat	  geleidelijk	  een	  nieuwe	  generatie	  die	  een	  
duurzame	  samenleving	  vormgeeft.	  Wereldwijd.	  Dat	  is	  in	  het	  kort	  de	  filosofie	  van	  Green	  Pedals,	  
de	  pas	  opgerichte	  stichting	  van	  onder	  anderen	  de	  Australische	  Eindhovenaar	  Matthew	  Harris.	  
 
Met	  architecten	  Mansi	  Jasuja	  uit	  India	  en	  de	  Tsjechische	  Olga	  Trancikova	  deelt	  hij	  een	  passie:voor	  
fietsen	  en	  duurzaamheid.	  Green	  Pedals	  (Groene	  Pedalen)	  wil	  wereldwijd	  op	  scholen	  de	  aandacht	  
voor	  duurzaamheid	  vergroten.	  
 
De	  stichting	  gaat	  om	  te	  beginnen	  aan	  de	  slag	  in	  Den	  Haag,	  India	  en	  Indonesië.	  Harris	  zet	  zijn	  fietstocht	  
van	  Eindhoven	  naar	  Australië	  in	  het	  teken	  van	  Green	  Pedals.	  Daarnaast	  wil	  de	  stichting	  met	  onder	  
meer	  lezingen,	  films	  en	  blogs	  haar	  doel	  bereiken.	  


