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Ons advies: meld u aan op de laptop en niet op uw mobiel. Na aanmelding kunt u
de app natuurlijk wel op uw mobiel gebruiken.
Klik op de link/button AANMELDEN onderaan deze pagina.
U komt nu op het platform My virtual Mission.
Klik op de blauwe ‘Log in’ knop (in het oranje gedeelte rechts boven de 'mission
details').
Select een team: open keuzemenu en klik op ‘Vastenactieteam’.
Vul nu de missioncode in: 2022
Klik op ‘Request to join’.
Vul bij ‘Sign up’ (rechts) het volgende in: voornaam, achternaam, e-mail en kies
een wachtwoord (minimaal 8 tekens, waarvan 1 hoofdletter en 1 cijfer).
Bevestig de voorwaarden en vink het hokje aan dat u geen robot bent. Soms
moet u nog plaatjes aankruisen om te bewijzen dat u geen robot bent.
Klik op ‘Sign up’.
Selecteer een tijdzone: Amsterdam (rustig naar beneden scrollen) en selecteer
een afstandsmaat: kilometer.
Klik op ‘continue’.
U komt nu op de pagina van ‘Wandel voor een ander’.
Ook ontvangt u een e-mail in het Engels van het platform, hier hoeft u verder
niets mee te doen.
De mission start op woensdag 2 maart – vanaf dat moment kunt u uw
kilometers invullen. U logt dan opnieuw in op het platform My virtual mission, dit
kan via de link naar het platform.

Doorgeven van kilometers
Vanaf woensdag 2 maart kunt u elke dag of week de kilometers doorgeven die u
gewandeld hebt in uw eigen omgeving. Dit kan handmatig op het platform, maar ook via
fitbit of strava.
Handmatig invullen werkt als volgt:
•
•
•

•
•

Ga naar de webpagina. Ter controle of u op de goede wandelpagina bent: er moet
de landkaart met de route op staan.
Scroll naar beneden tot onder de routekaart.
Daar staat ‘Post a distance’. Hier kunt u invullen op welke wijze (select activity) u
de kilometers hebt gemaakt en het aantal kilometers. Fietskilometers mag ook,
maar dan moet u het aantal kilometers delen door 4: 20 fietskilometers zijn 5
wandelkilometers. Na het invoeren van de kilometers klik op ‘post distance’,
daarna op ‘confirm’.
Onder het aantal kilometers kunt u ook zelf een ervaring of foto delen met
anderen.
De berichten en foto’s van alle deelnemers kunt u rechts lezen bij ‘Comments and
updates’.
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