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Schokofahrt doet Zevenaar aan op donderdag 27 juni
Donderdag 27 juni doen acht Duitse scholieren van de Europaschule uit Rheinberg (Duitsland) Zevenaar aan na
een fietstocht van circa 290 kilometer. Zij zijn vorige week vanuit Duitsland vertrokken om biologische,
duurzame en fair trade chocolade op te halen in Amsterdam en deze CO2 neutraal op de fiets te vervoeren naar
Rheinberg.
De gemeente Zevenaar is enthousiast over hun dappere initiatief en wil een hart onder de riem steken.
Wethouder Belinda Elfrink (Vrijetijdseconomie) verwelkomt de scholieren en hun begeleiders op donderdag 27
juni van 15.45 – 16.30 uur bij Buitengoed de Panoven (Panoven 18) in Zevenaar. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn en.. te proeven van deze bijzondere chocolade met een goed verhaal!
Over de scholieren
Acht leerlingen (Henri, Can, Amely, Patricia, Lars, Joel, Nele en Senta) van de Europaschule uit Rheinberg (in de
buurt van Oberhausen) maken hun eerste Schokofahrt van Rheinberg naar Amsterdam en terug van 23 – 28
juni. Ze worden begeleid door twee docenten. Hun doel is een duurzame wereld nastreven door het goede
voorbeeld te geven en te laten zien er geen lands- en/of andere grenzen zijn voor een vriendelijke, faire en
attente wereld.
Wat is de Schokofahrt?
De Schokofahrt is een fietstocht voor de emissievrije transport van chocolade van Nederland naar Amsterdam.
Streven is een bewustzijn te creëren voor mobiliteit en CO2 neutraal transport. De cacao van de chocolade die
wordt vervoerd (heenweg cacaobonen, terugweg chocolade) is biologisch, duurzaam en fairtrade. Deze bonen
komen per zeilschip (dus emissievrij) vanuit de Dominicaanse Republiek, Congo en Peru naar Amsterdam
gebracht en verwerkt door Chocolatemakers, een zelfstandig chocoladefabriek. Zij zijn het enige Nederlandse
chocoladebedrijf dat elke schakel in de chocoladeketen zelf in de hand heeft. Zie voor meer informatie:
https://www.chocolatemakers.nl/.
Over Buitengoed de Panoven
Buitengoed de Panoven is industrieel erfgoed dat verschillende recreatiemogelijkheden aanbiedt. Het is
mogelijk om te overnachten in een hotelkamer of in een van de sfeervolle groepsaccommodaties. Daarnaast is
dagrecreatie mogelijk met verschillende activiteiten en heeft het restaurant. Meer informatie is te vinden op
www.panoven.nl.
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