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Fietstocht naar Keulen
Levens verbeteren in Afrika door 
middel van water en onderwijs

Naar aanleiding van het grote succes 
van het inzamelingsweekend van de 
Lifeplus Foundation van afgelopen jaar 
- die, dankzij de deelnemers van de Fun 
Run en de gulle donaties, ervoor gezorgd 
heeft dat 600 schoolkinderen op het 
platteland van Mozambique dagelijks een 
gezonde maaltijd konden krijgen - is er een 
duidelijke roep naar meer actie in 2016.
Dit jaar hield de Lifeplus Foundation een inzamelingsactie ter verbetering 
van de levensomstandigheden door middel van schoon en veilig water voor 
2000 kinderen op vier scholen in de Afrikaanse regio Kiluta in Kenia.

Gemiddeld moeten jonge meisjes in dit gebied elke dag voor schooltijd 
10 kilometer lopen om water op te halen voor hun families met een kruik 
van bijna 20 kilo, en daarnaast dragen ze ook nog hun schoolboeken. Als 
er betrouwbare waterbronnen op de scholen zijn, kunnen deze meisjes 
die tijd gebruiken om te studeren en te bouwen aan de fundamenten voor 
een betere toekomst. Bovendien kan het aantal kinderen dat school moet 
missen door ziektes zoals tyfus, bilharzia, influenza en cholera worden 
verminderd door te zorgen voor een schone bron en goede sanitaire 
voorzieningen.

Dit jaar lag het te behalen inzamelingsdoel hoger. Het gevarieerde 
evenementenprogramma startte met een lange fietstocht van 500 kilometer 
vanuit het hoofdkantoor van Lifeplus in St. Neots in het Verenigd Koninkrijk 
via Nederland naar Keulen in Duitsland. De ervaring in het team van zes 
liep uiteen, maar ze fietsten het hele traject als groep. Een prestatie voor 
iedereen!  
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Het Lifeplus-team 
Malcolm Vincent – Managing Director, Lifeplus Europa
Tracy McBride – International Marketing Director
Melanie Burrier – Director, The Lifeplus Foundation
Rick Cesarski – Chief Administrative Officer
Antoine Kemmere – Key Accounts Manager
Michelle Wilson – Marketing Events Manager

Het evenementenprogramma werd voortgezet in het Verenigd Koninkrijk 
met diverse inzamelingsactiviteiten rond de hoofdthema’s water, onderwijs, 
fietsen, hardlopen en plezier. Toen het team in Nederland reed, hadden 
onze Nederlandse Diamant-partners een fantastische avond georganiseerd 
bij Ottenhome, een prachtige plek aan het meer in de regio Wijdemeren. 
Het team werd daarna verwelkomd in Goch door onze Duitse Diamanten, 
die nog zo’n geweldige avond vol entertainment hadden georganiseerd 
bij het voetbalveld van Dorfhaus Hassum. De dappere fietsers werden 
vervolgens bij de finish binnengehaald met een ‘Party with a Purpose’ in 
Keulen. De gasten op het feest konden het speciale promotiemateriaal 
van de Lifeplus Foundation kopen, zoals waterflessen en polsbandjes. De 
gehele opbrengst ging naar het inzamelingsdoel. Het enthousiasme op 
het feest droeg eraan bij dat het belangrijkste evenement van de week, de 
Lifeplus Foundation Heart and Soles Fun Run van 5 of 10 km, een enorm 
succes was. De deelnemers van de Fun Run konden 5 km wandelen 
of hardlopen of 10 km hardlopen langs de Rijn tussen Südbrücke en 
Severinsbrücke. 

Een fantastisch galadiner bracht de inzamelingsactie tot een einde. 
Het was de perfecte afsluiting van een week van zowel individuele als 
teamprestaties. De buitengewone inspanningen van onze Diamant-
partners, medewerkers en collega’s ontvingen lof van het uitvoerende team 
van Lifeplus, en zoals altijd was het inspirerend om de verhalen te horen van 
onze Diamanten.

Ga naar www.lifeplusfoundation.org voor meer informatie over de Lifeplus 
Foundation of om een donatie te doen.
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Een aantal openhartige reacties van het fietsteam na het voltooien van de grote tocht…

The Lifeplus foundation
Malcolm Vincent, Managing Director, Lifeplus Europe

“Wij zijn eigenlijk alleen maar 6 gewone mensen die een verschil willen maken in de 
wereld en in het leven van een paar andere mensen. Bedankt voor alle fantastische 
aanmoedigingen die ons een duwtje in de rug gaven. Heel erg bedankt, jullie zijn 
geweldig!”

Melanie Burrier, Director, the Lifeplus Foundation

“Steeds als ik dacht dat ik niet meer kon, dacht ik aan de 2000 kinderen in Kiluta, Kenia 
die schoon en veilig water in hun scholen nodig hebben en dat inspireerde me om door 
te blijven gaan. We willen iedereen bedanken voor jullie hartverwarmende berichten en 

aanmoedigingen. We houden van jullie!” 

Rick Cesarski, Chief Administrative Officer, Lifeplus International

“Het was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan, maar het was geweldig 
en ik ben blij dat ik heb bijgedragen aan zo’n mooi goed doel. Ik wil graag een bijzonder 
woord van dank uitspreken naar ons ondersteuningsteam dat onderweg zo geweldig 
voor ons heeft gezorgd. Aangezien ik mijn linkerhand nu niet kan gebruiken, zou je 
kunnen zeggen dat ik deze heb gedoneerd aan de Lifeplus Foundation!”

Tracy McBride, International Marketing Director, Lifeplus Europe

“Het is echt een eer en een voorrecht om er deze week bij te zijn geweest. Het somt 
in een notendop op waar Lifeplus voor staat: samenzijn met echt goede vrienden 

die oprecht om elkaar geven en elkaar helpen als er een grote berg beklommen moet 
worden is en het zwaar wordt. Iedereen bedankt voor jullie steun, het was geweldig! “

Michelle Wilson, Marketing Events Manager, Lifeplus Europe

“Ik wil mijn fantastische team bedanken voor het feit dat ze het de afgelopen 
tien weken met me hebben uitgehouden terwijl dat ik pas net met fietsen ben 
begonnen. En het fietsteam, omdat ze me zeiden dat ik het kon terwijl alle anderen 
zeiden van niet. Maar ik wil vooral jullie allemaal bedanken voor jullie steun en jullie 
aanmoedigingen, die ons echt over de finish hebben geholpen! “

Antoine Kemmere, Key Accounts Manager, Lifeplus Europe

“We zijn in de bevoorrechte positie om onze eigen kinderen alles te geven wat ze nodig 
hebben, maar er zijn zoveel kinderen in andere delen van de wereld die niet eens over 

de basisvoorzieningen beschikken, zoals schoon water, voedsel en onderwijs. Eén 
persoon kan maar een beperkte bijdrage leveren, dus het was geweldig en inspirerend om 

gemeenschappen in verschillende landen te zien samenkomen om deze kinderen te helpen.”

Uitstekend ondersteuningsteam: Anita Horváth, Melanie Treadaway, 
Federico Baldi, Julia Ehmig
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