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AMERSFOORT - De huur
van de woning is opgezegd
en hun spullen worden opgedoekt. Eind augustus vertrekt een Amersfoorts stel
voor anderhalf jaar op wereldreis. Een goed doel in
India heeft een belangrijke
plaats in hun reisplannen.
“Het kriebelde altijd al. Voor
we elkaar kenden, hadden we
allebei plannen om een bijzondere, lange reis te maken.
Na onze studie kregen we een
baan, maar het bleef kriebelen”, vertellen Jennifer Joedo
en Don Engelbracht, bijna
dertigers en bewoners van
Vathorst. De jeep, een Landrover Defender, staat voor de
deur en heel de omgeving is
op de hoogte van hun plannen.
Jennifer en Don zijn al in heel
wat landen geweest, Thailand, Indonesië, Maleisië en
Egypte, om maar iets te noemen. Maar de drang om lang
weg te zijn, bleef. Ongeveer
een jaar geleden begonnen ze
op internet reisverhalen te le-

www.travelsick.nl. Zaterdag
12 juli tijdens Vathorst Now:
kennismaken met Don, Jennifer en Landrover. Van
12.00 tot 18.00 uur verkoop
wijn voor India. Doel: 7.000
euro meenemen voor
Friends Indeed.
Wilde Ganzen verdubbelt de
opbrengst. Locatie: Park van
de Tijden (hoek Lemelerberg/Markeloseberg)

zen. 'Dit moet gewoon', was
steeds de gedachte, terwijl
heel verschillende mogelijkheden werden overwogen
(per motor, zeezeilen of als
rugzaktoerist). Uiteindelijk
kozen ze voor een reis over
land naar Australië. Op drie
plaatsen wordt de auto ingescheept: van Italië naar Griekenland, van India naar Maleisië en van Maleisië naar
Australië.
“Niet het bezoeken van toeristische hoogtepunten trekt
ons, maar veel meer het leren
kennen van verschillende
culturen.” Dat dit een soort
afkicken van de eigen cultuur

tot gevolg heeft, realiseren ze
zich. Vooral voor Jennifer was
het moeilijk om haar leuke
baan op te zeggen. Natuurlijk
gaan ze het internet met de
vele gemakken, enorm missen. “Ook dat we maar weinig
mee kunnen nemen. Veel
keuze in kleding krijgen we
straks niet”, grapt Jennifer en
Don denkt vooral het douchen zo vaak je wilt, te gaan
missen. Om hun reis meer inhoud te geven, informeerden
ze naar goede doelen waaraan ze onderweg hun steentje
kunnen bijdragen. Ze kwamen uit bij Friends Indeed,
een kleine Nederlandse stichting, die onder meer in het
oosten van India de levensomstandigheden van kansarme kinderen verbetert. “Als je
reist, ben je soms een buitenstaander. Je kunt niet ieder
arm kind dat je ziet helpen.”
Een Ambulant Team van de
Stichting verleent hulp aan
gehandicapte kinderen in 275
omliggende dorpen. Prothesen, krukken en andere hulpmiddelen worden aangemeten, zodat de kinderen kunnen lopen. Daarnaast wil het
project Campus Challenge
een kinderdorp bouwen, een
gezondheidscentrum en een
opleidingscentrum.
“Voor de ambulante zorg is
een goede jeep nodig. We willen geld meenemen voor de
aanschaf ervan. Om er zeker
van te zijn dat het geld goed
terechtkomt, gaan we ons ter
plekke twee maanden inzetten voor de stichting.” Met
zo’n groot doel voor ogen,
zijn ze al begonnen in eenvoud te leven. De reis spaarden ze zelf bij elkaar. “Ons
werk is erg commercieel”, besluit Jennifer. “We missen
daarin de voldoening om iets
voor de medemens te doen.”
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“Je kunt niet ieder arm kind dat je ziet helpen.”

Gratis bij
KPN Flexibel
Nokia 6300 + Nokia
Navigatiesysteem (t.w.v. 349,-)

Vraag naar de voorwaarden, zolang de voorraad strekt

0,-

•
•
•
•

Gratis bij 2 jaar KPN Flexibel 32,50
Met 2.0 megapixel camera, MP3 speler en FM-radio
Extra plat design
Navigatiesysteem met carkit functie en TMC

Samsung U700
Met 3.2 mp camera

0,-

• Gratis bij 1 jaar KPN Flexibel 27,50
• USB en Bluetooth 2.0
• Inclusief MP-3 speler

Sony Ericsson S500i
Mooie ladyphone

• Gratis bij 1 jaar KPN Flexibel 20
• Met 2.0 megapixel camera
• Geschikt voor internet
op je mobiel
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