Travelsick vertrekt met KONI
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Rusteloosheid en een drang naar avontuur. Dit gecombineerd met een liefde voor reizen
en nieuwsgierigheid naar het onbekende leidde al snel tot een ambitieus plan. Don
Engelbracht en Jennifer Joedo gaan als team Travelsick met een 4x4 over land naar
Australië. Zij zullen de stichting Friends Indeed steunen tijdens hun reis en KONI helpt
hen.
Na wat wikken en wegen hebben ze besloten dat de trip met een Landrover gemaakt zal
gaan worden, dus de eigen Landrover is in oktober aangeschaft. Inmiddels is het team
druk bezig met de voorbereidingen en is de planning is om eind augustus 2008
Nederland uit te rijden. In anderhalf jaar tijd door Europa, via Turkije, Iran en Pakistan
naar India. Vanuit India via Zuidoost Azië zal het paar doorreizen naar de
eindbestemming Australië! Met de Off-Road dempers van KONI zal hen niets in de weg
staan.
Om de rijke ervaring die team Travelsick zal opdoen op een andere manier te beleven,
zijn Jennifer en Don op zoek gegaan naar een goed doel om te ondersteunen. Friends
Indeed had snel hun sympathie gewonnen. Friends Indeed zet zich in voor verschillende
projecten in India. Travelsick gaat zich inzetten voor het project Campus Challenge; een
uniek project met als doel regiozorg voor 5000 kinderen met een handicap in de vorm
van medische zorg, opleiding en werk. Onderdeel van dit project is het ambulante team.
Dit team gaat zorgen voor de kinderen die verspreid over 300 dorpen wonen, bij hun
ouders of familie. Zij kijken wat er medisch moet gebeuren en wat er nodig is zodat het
kind in het dorp naar school kan gaan. Als ze een kind niet terplekke kunnen helpen,
denk aan hulpmiddelen waardoor ze een beter leven hebben, dan is er de mogelijkheid
om (tijdelijk) te revalideren op de Campus. Het idee is om in Nederland geld in te
zamelen om daar iets te kunnen betekenen. Ze hebben besloten om geld in te zamelen
voor een 4X4. Het Travelsick team reist zelf per Landrover en weet daarom dat een
goede jeep noodzakelijk is om de zorg te kunnen verlenen in deze afgelegen gebieden.
Jennifer en Don willen het project niet alleen ondersteunen in de vorm van geld, maar
zij zijn ook bereid om een tijdje (vrijwilligers)werk te verrichten en daarmee te zorgen
dat het geld ook wel echt goed terecht komt.
Meer lezen? Bekijk de website: http://www.travelsick.nl/ en
http://www.friendsindeed.nl/
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