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Een berg beklimmen voor een wees-
huis! De Eerselse Kris van der Linden 
(26) kwam enkele jaren terug in con-
tact met weeshuis Tumaini in Tanza-
nia. Het was het begin van een mooie 
band tussen Nederland en dit Afri-
kaanse land. In februari 2018 gaan een 
tiental lopers op weg om de hoogste 
berg van Afrika te beklimmen: Mount 
Kilimanjaro. In hun rugzak nemen de 
wandelaars behalve hun eigen spor-
tieve aspiraties, ook een bijdrage voor 
het weeshuis Tumaini mee, dat in de 
nabijheid van deze berg gevestigd is.
‘Ik maakte eerder kennis met het Afri-
kaanse continent toen mijn oudste 
dochter in Ghana als vrijwilliger in een 
ontwikkelingsproject werkte,’ vertelt 
Eerselsnaar Sis Lepelaars (56). Samen 
met zijn dochter Willeke (26) is hij een 
van de potentiele deelnemers aan 
de expeditie 2018, zoals het groepje 
inmiddels gedoopt is. ‘Als boer ben 
ik altijd wel in redelijke conditie,’ kijkt 
Sis vooruit. ‘Ik doe daarnaast veel aan 
sport, dus sportief acht ik me wel in 
staat om de bijna 5900 meter omhoog 
te gaan.’
‘Een goede basisconditie is wel een 
pré,’ zegt ervaringsdeskundige Wil 
van der Linden uit Eersel. Hij verkende 
eerder al de route en legde daarmee 

Kilimanjaro lonkt
Aanmelden expeditie 2018 kan tot september

tevens het concept vast om de be-
klimming en de ondersteuning aan 
het weeshuis te koppelen. ‘In vijf da-
gen tijd liepen we in een groep, ver-
gezeld van twee gidsen en diverse 
dragers naar het voorlaatste kamp op 
4700  meter hoogte. Dan volgt mid-
den in de nacht de eindklim, om met 
zonsopgang op de top te staan. Dat 
was een pittige nacht en ook de daar-
opvolgende dag. Maar de beloning is 
super. Eerst dat uitzicht op de top en 
daarna het bezoek aan het weeshuis, 
waar we de lachende snoetjes van de 
kinderen zagen. Daar deden we het 
voor. Goed, ook wel een beetje voor 
ons zelf.’
‘Iedereen heeft zijn eigen doel in het 
leven,’ weet inmiddels ook Kris van 
der Linden. Opgegroeid in Eersel weet 
ze wat het is om een veilig thuis te 
hebben. ‘Toen ik als vrijwilliger in het 
weeshuis werkte, zag ik met eigen 
ogen dat met enige ondersteuning de 
mensen daar ook een eigen toekomst 
op kunnen bouwen. Helaas zijn er veel 
kinderen die zonder ouders opgroei-
en. Er overlijden daar nog veel volwas-
senen aan aids, waardoor de kinderen 
alleen achterblijven. Als we niets doen 
komen ze wellicht later als gelukszoe-
ker naar Europa. 
Ik wil graag bijdragen dat deze kinde-
ren in hun eigen continent een toe-
komst hebben.’
‘Dat is waar ik me ook wel voor in wil 
zetten, al is het maar met een klim van 
een week,’ zegt Gaspar Mondejar. Hij 

werkt nu als inkoper en heeft ervaring 
met wandelen doordat hij eerder een 
deel van de Camino liep. ‘Sportief ver-
wacht ik de uitdaging wel aan te kun-
nen,’ kijkt hij vooruit. ‘Ik ga nu ook mijn 
best doen om de bijdrage voor het 
weeshuis bij elkaar te krijgen.’
Wil van der Linden praatte afgelo-
pen week de groep klimmers bij. ‘We 
streven naar een sponsorbijdrage van 
duizend euro per persoon,’ legt hij uit. 
‘Daarnaast bemiddelen wij mee om 
de reis te boeken en te organiseren. 
Door als groep te gaan kunnen we za-
ken als de vlucht goedkoper inkopen. 
Ook kunnen we nog ondersteunen 
als deelnemers het moeilijk vinden 
om hun sponsorbijdrage bij elkaar te 
krijgen.’
Wil raakte bij zijn tocht eerder onder 
de indruk van de verschillende klima-
ten die je in enkele dagen passeert. 
‘Je begint in het tropisch regenwoud, 
maar als je na enkele dagen de boom-
grens passeert en de gletsjer daar 
nadert, moet je voorbereid zijn op de 
kou. Op de top was het min. 15 graden 
toen wij er waren. 
Een goede voorbereiding met voe-
ding en kleding is belangrijk, maar 
je moet ook weer niet teveel spullen 
meenemen.’
In de groep, die met carnaval 2018 
vertrekt, is nog ruimte om aan te slui-
ten. Bij de aanmeldingen tot nu toe 
zijn er zowel jongeren als volwasse-
nen. Informatie en aanmelding kan 
bij: vanderlindenwjm@gmail.com.

Na een proefperiode van een klein 
jaar en problemen met de duofi etsen 
van dat moment, werd op 15 januari 
de stichting Duofi ets Vessem e.o. op-
gericht. Dat was op het moment dat 
diverse fondsen toezeggingen had-
den gedaan voor de aanschaf van 
nieuwe duofi etsen. Het enorme suc-
ces van de stichting begon toen, al 
heel snel bleek dat er voldoende geld 
binnen zou komen voor de aanschaf 
van maar liefst drie electrische duo-
fi etsen. In totaal werd een bedrag van 
bijna € 21.000,- toegezegd. Voor het in 
de tussentijd gevormde bestuur van 
de stichting was dat een geweldige 
opsteker. Maar natuurlijk zijn er ook 
jaarlijks terugkerende kosten (verze-
kering, onderhoud, afschrijving etc.). 
Een actie onder Vessemse bedrijven 
leverde in korte tijd een bedrag van 
€ 2.700,- op en daarnaast liet de ge-
meente Eersel zich van haar beste 
kant zien en nam het onderhoud van 
de drie duofi etsen voor de komende 
5 jaar voor haar rekening. Alles bij el-
kaar werd de aanschaf van de nieuwe 
duofi etsen een fi nancieel feestje!

De stichting telt op dit moment 
25 vrijwilligers waarvan 21 in Vessem 
en 4 in Wintelre. Op vier dagdelen per 
week trekken zij er met 2 fi etsen tege-
lijk op uit om twee (steeds wisselen-
de) gasten enkele aangename uren te 
bezorgen, maar... de fi etsen worden 
ook verhuurd aan derden en ook dat 
is al een succes te noemen. Met name 
de belangstelling uit de regio is op-
vallend. Zo kwamen er al mensen uit 
Veldhoven, Eersel, Casteren, Bladel 
en Hooge Mierde fi etsen huren. Er is 
zelfs al een fi ets voor één dagdeel per 

Iedereen kan in Vessem een 
electrische duofi ets huren

week verhuurd tot het einde van het 
jaar. Hieruit blijkt dat het (electrisch 
ondersteunend) duofi etsen in een 
behoefte voorziet. Alle gebruikers zijn 
razend enthousiast over de kwaliteit 
en de mogelijkheden van de fi etsen. 
Het feit dat men naast elkaar zit, wordt 
door iedereen ervaren als het grootste 
pluspunt. 
Op dit moment wordt er nog gewerkt 
aan het uitzetten van een aantal rou-
tes, die vertrekken vanuit Vessem en 
varieëren van 13 tot 30 km.

Het huren van een fi ets kost voor een 
voormiddag (09.00-12.00 uur) € 7,50 
en voor een middag (13.00-17.00 uur) 
€ 10,-. Voor een hele dag (09.00-
20.30 uur) betaalt u € 22,50. Voor een 
kleine meerprijs is een tweede accu 
beschikbaar. Er wordt per fi ets een 
borg gevraagd van € 75,-. Informatie 
en/of reserveren bij Harrie van Son, 
tel. 06-51317780.

Theater De Kattendans organiseert 
het tiende Ploegfestival
De tiende editie van Het Ploegfestival in het landschapspark van de hand van 
Mien Ruys wordt gevierd op 27 augustus. 
Er is voor elk wat wils geprogrammeerd, voor de allerkleinsten, jong en oud. 
Meerdere muziekstijlen prijken op het programma, een perfecte muzikale mix.
Het Ploegfestival wordt u wederom geheel gratis aangeboden.

Het Ploegfestival 27 augustus, Landschapspark Mien Ruys, De Ploeg, Bergeijk. 
Aanvang 12.30 uur, entree gratis. www.ploegfestival.nl

Open Dag
Hoveniersbedrijf Bernard Vonk

Met trots willen we, ter gelegenheid 
van ons 34-jarig jubileum, u ons be-
drijf tonen. Tevens hebben we een 
5-jarig jubileum als v.o.f.
De open dag vindt plaats op 25 au-
gustus van 14.30 tot 18.30 uur.
Ons bedrijf bevindt zich op Bokshei-
de 6 in Eersel.

BEZORGKLACHTEN?
T. 040  293 11 07
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