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Avonturier zoekt sponsors voor goed doel
Don Volders uit
Alblasserdam bereidt
zich voor op een groot
avontuur: hij gaat deze
zomer in een klassieke
Volvo meedoen aan Pan
Americana, The Indian
Trail. Een reis van meer
dan 13.000 kilometer
door Amerika, van
Panama naar Alaska.
De opbrengst gaat naar
stichting Inmenszo. Deze
stichting steunt kinderen
in Peru door hen goede
scholing te bieden.
Door Leonie Naaktgeboren
ALBLASSERDAM – De 30 jaar
oude Volvo is een opvallende verschijning in de straat
waar Don Volders woont:
een grote wagen, versierd
met advertenties van bedrijven die het goede doel
een warm hart toedragen.
Ondernemers die ook een
steentje bij willen dragen,
kunnen zich nog aanmelden
om een plekje op de auto
te bemachtigen. Daarnaast
kunnen bedrijven en particulieren de stichting steunen door één of meerdere
kilometers te sponsoren.
Hoewel het nog een paar
maanden duurt voordat
Don daadwerkelijk vertrekt
staat hij te trappelen om te
beginnen. Een aantal jaar

Don Volders en Anika van der Kevie zetten zich in voor stichting Inmenszo.

geleden besloot hij te stoppen met werken om meer
van het leven te kunnen genieten. “Deze reis wil ik zo
graag een keer maken. Dit is
gewoon ‘once in a lifetime’.
Je reist vanaf de evenaar tot
aan het Noordpoolgebied:
wat een avontuur!” Don
kijkt vooral uit naar het al-

lerlaatste stukje van de trip
waarbij de deelnemers 800
kilometer af moeten leggen, terwijl er geen enkele
bezinepomp onderweg is
en er ook geen telefoonverbinding in het gebied is.
“Als je eenmaal zo ver bent
gereden, dan wil je ook naar
het meest noordelijke punt-

je van Alaska”, licht hij toe.
Don besloot al vrij snel om
de auto beschikbaar te stellen voor Inmenszo.
Een stichting die in 2006 is
opgericht door een familielid van hem, Anika van der
Kevie. Don brengt jaarlijks
een bezoek aan deze stichting in Peru en zodoende

kwam hij contact met Walter
Meekes, die samenwerkt met
Inmenszo. Toen hij met het
idee kwam om mee te doen
aan deze reis, hoefde Don
geen seconde na te denken:
samen vormen ze dan ook
‘Team 31’. Alle sponsorgelden van dit team gaan naar
Inmenszo, een stichting die

actief is in Cusco (Peru). De
stichting heeft twee projecten. “Er is een studiecentrum voor kinderen vanaf 8
jaar die een leerachterstand
hebben op school”, vertelt
Anika. Daarnaast is er een
project om jongeren vanaf
16 jaar (die in weeshuizen
wonen) te ondersteunen bij
een vervolgstudie.
Op deze manier hoopt ze
kinderen die opgroeien in
armoede, een beter leven te
kunnen bieden. Anika ging
voor het eerst naar Peru
toen ze nog als fondsenwerver actief was voor Unicef
en graag een project wilde
bezoeken. Na haar bezoek
besloot ze om terug te gaan
en daar zelf een stichting
op te richten. Zij woonde de
afgelopen acht jaar in Peru
en zag met haar eigen ogen
wat ze kan betekenen voor
de jeugd. Zo is er een jongen die een opleiding volgde
dankzij Inmenszo, een eigen restaurant opende en
inmiddels stagiaires heeft
rondlopen die via Inmenszo
bij hem terechtkomen. “Een
kroon op het werk. Het is
mooi om te zien dat je iets
kunt betekenen in het leven
van jongeren”, aldus Anika.
“De jaren dat ik in Peru
woonde hebben me verrijkt.
Ik leef veel meer in het nu en
ben ook meer dankbaar voor
wat ik heb.” Wie een bijdrage wil leveren kan kijken op
www.team31.nl en www.
inmenszo.com.

De Tuimelaar zamelt speelgoed in Concert in Biggelmee
Leerlingen van obs de
Tuimelaar uit NieuwLekkerland hebben
speelgoed ingezameld
voor de Stichting
Ondersteuning Sovata.
Deze stichting helpt
arme gezinnen in de
Roemeense plaats Sovata
met voedselpakketten,
kleding, dekens en meer.
Ook
zijn door de stichting in Sovata huizen, scholen en de
sporthal opgeknapt en is er
een rouwcentrum gebouwd.
Na de verhuizing van de
OBS naar brede school Het
Carillon in 2012 werden de
NIEUW-LEKKERLAND

ALBLASSERDAM - Op zaterdagavond 1 maart staat Dear
Mother vanaf 21.30 uur in
Vestzaktheater Biggelmee
in Alblasserdam. Begonnen als een studentengrap
in 2009, raast Dear Mother
nu al ruim vier jaar door
het studentenleven. Met een

gevarieerd coverrepertoire
dat gaat van classic rock tot
popballad, van Dire Straits
tot Etta James, maken zij
elke avond tot een feestje.
De focus ligt op die muziek
uit de jaren ‘60 en ‘70, vaak
met een randje van nu: de
muziek die vroeger op de

radio werd gedraaid, maar
dan juist zoals zij dit graag
horen. Entree voor dit concert: leden 4 euro / introducé 8 euro.



Meer informatie is te
vinden op de website
www.biggelmeevzt.nl.
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Leerlingen zamelen speelgoed in voor het goede doel.

oude schoolmeubels aan
de stichting geschonken en
ontstond het idee voor de
jaarlijkse speelgoedinzameling. Bestuursleden Yvonne

Willebrands en Dan Kleefkens waren erg blij met de
grote hoeveelheid speelgoed
en andere spullen die zijn
geschonken.

Singles
Wandelcafé

Hoogste punt zwembad

KINDERDIJK - Singles van 40+
en 50+ kunnen op zondag 2
maart meedoen aan het ‘singles wandelcafé’. De wandeling gaat langs de molens
van Kinderdijk. Door typisch Hollands polderlandschap met prachtige vergezichten. Over oude dijken,
een tiendweg en graspaden.
Na afloop borrelen en eventueel samen een hapje eten.
Afstand: ongeveer 8 km met
pauze en drankje. Verzamelen: 12.00 uur Grand Café de
Klok, Molenstraat 117. Deelname 9 euro (ex fee) voorverkoop t/m 1 maart of 13
euro op dag zelf, incl. twee
drankjes. Info: www.singleevents.org.

punt van het nieuwe zwembad in Alblasserdam is bereikt. De gemeente gaat dit
vieren met de bouwers en
sportcentrum Blokweer.
Volgens traditie schenkt de
opdrachtgever bij deze gelegenheid bier aan de bouwvakkers, het zogenaamde
‘pannenbier’. Omdat de
viering midden op de dag
plaatsvindt, zal wethouder
Sjoerd J. Veerman (ruimtelijke ordening en sport)
na een korte toespraak in
plaats van bier een versnapering aan de bouwvakkers
serveren.
De eerste paal van het nieuwe bad ging in oktober 2013
de grond in. Nu, vier maan-

ALBLASSERDAM - Het hoogste

den later, kan het hoogste
punt al worden gevierd.
Voorspoedig
Wethouder Veerman: “De
bouw ligt goed op schema,
dankzij het ontbreken van
een echte winter. Ook de
innovatieve bouw van het
2521-bad, waarbij veel prefab onderdelen ter plekke
worden aangebracht, maakt
dat de bouw voorspoedig
verloopt en binnen het
budget blijft. Als de bouw
volgens planning blijft verlopen, kan het bad mogelijk
zelfs al in september worden
opgeleverd en geopend”.
Meer informatie is te vinden op www.alblasserdam.
nl/projecten.

Nieuwe natuurlijke oplossing
bij spierpijn en stijfheid.
Voor een snel herstel op lichaamseigen manier.
Stijve spieren bij het opstaan?
Spierpijn in de armen na een
paar uurtjes tuinieren? Of een
stijve nek of schouders na een
lange werkdag? Bijna de helft
van de Nederlanders heeft
regelmatig tot dagelijks last
van spierpijn en stijfheid.
Ernstig? Nee, gelukkig niet.
Vervelend is het wel. Met
name omdat het ons doen en
laten flink kan beïnvloeden.
Wat helpt? De doorbloeding
bevorderen!
Uit onderzoek blijkt dat spierpijn en stijfheid vooral in de rug
(58%), nek (40%) en schouders
(40%) zit. Laat dit nou juist de
lichaamsdelen zijn die we bij
bijna iedere beweging gebruiken. En dus worden we ook iedere keer weer geconfronteerd
met de pijnlijke, stijve spieren
en gewrichten. Als we lopen,
als we ﬁetsen, als we werken,
als we het huishouden doen…
continu. Wat helpt? De doorbloeding bevorderen. Hierdoor

versnelt de afvoer van afvalstoffen, maar ook de aanvoer
van voedingsstoffen en reparatiestoffen. En dat zorgt ervoor
dat spierweefsel sneller herstelt.

en apotheek in een verpakking van 100 ml voor
een adviesprijs van €9,99.

Hoge concentratie Arnica
montana
Arnica montana (valkruid) staat
al jaren bekend als krachtige,
natuurlijke hulp bij het bevorderen van de doorbloeding.
Atrosan Spier- en Gewrichtsgel
van A.Vogel* is een makkelijk
smeerbare, rap intrekkende en
snel pijnstillende gel met maar
liefst 50% Arnica montana. In
deze hoge concentratie zorgt de
Arnica voor een snelle stimulering van de lokale doorbloeding,
waardoor uw lichaam krachtig
ondersteund wordt om zelf aan
de slag te gaan met het herstellen
van de spieren en u sneller weer
soepel bent. Zodat u weer kunt
doen en laten wat u zelf wilt.
A.Vogel Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel is verkrijgbaar
bij drogist, gezondheidswinkel

* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis
van Arnica montana, lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd
op langdurige gebruikservaring.

