
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi situs web kami: www.overland-underwater.com  
Anda juga dapat mengirim kami email di: team@overland-underwater.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

overland-underwater.com 
 
Salam Teman-Teman 
 
Di sekeliling dunia, hidup manusia yang secara langsung diperbaiki oleh kegiatan proyek 
yang dijalankan CARE International terus bertambah. CARE International sendiri bertujuan 
melayani para individu maupun keluarga dari masyarakat miskin di seluruh dunia. 
 
Untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat atas pekerjaan penting yang 
dilakukan CARE International ini, tim daratan-perairan akan berkendara dari Inggris ke 
Selandia Baru melalui rute daratan yang paling mungkin dikendarai. Kami berniat 
mengumpulkan dana yang cukup banyak melalui sumbangan, bantuan dan sponsor bagi 
CARE International. 
 
Kami akan melewati jarak 65.000 km, mengunjungi 26 negara di 4 benua, menghadapi suhu 
ekstrim dari 40oC di pegurunan Timur Tengah sampai to -20oC saat melintasi pegunungan 
Himalaya dan akan berkendara diatas batu, pasir, lumpur, dan sekali-kali aspal! 
 
Ekspedisi ini adalah untuk membantu CARE International dan seluruh biaya 
perjalanan ditanggung oleh tim. 
  

Kami dijadwalkan berangkat dari Inggris awal Agustus 2005 
dan akan tiba di Selandia Baru 18 bulan kemudian. Kami 
ingin membangkitkan profil CARE International dan akan 
mengunjungi sebagian proyeknya sepanjang rute kami. 
 
Silahkan kunjungi situs web kami www.overland-
underwater.com untuk mendapatkan detail ekspedisi dan 
berita perkembangan kami saat menuju Selandia Baru. 
Anda dapat memberikan sumbangan online dengan aman 
melalui link dari situs web kami, atau dengan mengunduh 
formulir janji bantuan/sponsor dan mengirimnya beserta 
bantuan Anda ke CARE International. 
 

 
RUTE: 
INGGRIS - PRANCIS - ITALIA - SLOVENIA - KROASIA - SERBIA & MONT - 
BULGARIA - TURKI - SURIAH - YORDANIA - MESIR - IRAN - PAKISTAN - INDIA - 
NEPAL - CINA - LAOS - THAILAND - FILIPINA - KAMBOJA - MALAYSIA - 
SINGAPURA - INDONESIA - PAPUA NUGINI - AUSTRALIA - SELANDIA BARU 

 
Mendukung 870 proyek pengentasan 
kemiskinan di 70 negara, menjangkau 
lebih dari 45 juta jiwa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARE International membawa perubahan yang 
langgeng dengan cara: 
 
Memperkuat kemampuan untuk mandiri  ~  Memberikan peluang ekonomi 
 

 
 
Memberikan bantuan pada keadaan darurat ~ Mempengaruhi pembuatan 
kebijakan pada semua tingkatan 
 

 
 
1 juta siswa, setengahnya merupakan perempuan remaja, terbantu oleh proyek yang 
meningkatkan keikutsertaan dalam sekolah dan memperbaiki kualitas pendidikan 

7,6 juta pria, wanita dan anak-anak menerima bantuan darurat seperti makanan, air dan 
tempat berlindung, memenuhi kebutuhan dasar saat mengalami krisis 

Lebih dari 7 juta jiwa mendapatkan informasi untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, 
mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh salah satu krisis kemanusiaan terburuk di 
zaman ini 

Hampir 9 juta kaum ibu dan anak-anak mendapat akses lebih baik terhadap layanan 
kesehatan berkualitas, menjadikan kehamilan, melahirkan dan masa balita lebih aman 

Lebih dari 6,5 juta jiwa mendapat pelatihan dan/atau sumber daya untuk meningkatkan 
hasil taninya dan melindungi sumber daya alam, menghasilkan solusi berkelanjutan 
terhadap kelaparan 

Lebih dari 1 juta orang, setengahnya merupakan wanita, terbantu oleh proyek yang 
mengajarkan keahlian usaha, meningkatkan akses terhadap kredit dan membantu orang 
memulai dan menjalankan usaha kecil 

 

Mencari dunia yang penuh harapan, 
toleransi dan keadilan sosial, dimana 
kemiskinan dientaskan dan manusia 
hidup beradab dan aman 

CARE International UK, 
10-13 Rushworth Street, 

London. SE1 0RB. UK. 
Tel: +44 (0) 20 7934 9334 

Faks: +44 (0) 20 7934 9335 
Email: info@ciuk.org 

www.careinternational.org.uk 
no. badan sosial terdaftar 292506 

Dengan aspirasi masyarakat lokal, CARE 
mengejar misinya dengan keunggulan dan kasih 
sayang, sebab orang-orang yang dilayaninya 
pantas mendapatkan itu. 


