
35. Mission accomplished!  
 
Juni 2011 
Diverse (creatieve) acties zijn er gehouden om de aanschaf van mijn fiets mogelijk te 
maken. Geweldig dat zoveel mensen zich daarvoor hebben ingezet. De bijdragen kwamen  
vaak uit onverwachte hoek en maakten veel emoties los. Familie, vrienden, kennissen, ex-
collega’s, vrienden van de kinderen… iedereen reageert. Zelfs mijn geboortedorp, waar 
ik al meer dan 20 jaar weg ben, wilde niet achterblijven… 
Het benodigde bedrag is inmiddels flink op aan het lopen waardoor de aanschaf en de 
aanpassingen, die het extra duur maken, steeds een stapje dichterbij komen. Nog 
steeds missen we een groot bedrag maar ik houd moed, want ook een reis van duizend 
mijl begint met de eerste stap! 

 
Inmiddels is door het team van 
Laurens bij Philips een actie op 
touw gezet. 
Een heuse spinningsessie wordt er 
door een collega  georganiseerd. 
De spinningsessie is georganiseerd 
in La Toya o.l.v. Geerten. Het is 
afzien voor de dames en heren 
want Geerten gaat er met de 
zweep over. Stiekem ben ik blij 
dat ik hier niet aan mee hoef te 
doen.  
 

 
 
Jeetje wat een inspanning en 
wat vallen er veel 
zweetdruppels. Maar het is 
een geweldige happening. Tot 
besluit lekker na kletsen met 
koffie en heerlijke cake. Er is 
overal aan gedacht. 
Enkele weken vooraf was er al 
een yoga stilte-dag gehouden, 
met groot succes. Een 
ongekend aantal deelnemers 
had zich hiervoor aangemeld. 
 
Hieraan ging weer een bloemenactie vooraf aan de poort van Philips Maarheeze. Ook zijn 
er zelfgemaakte kunstzinnige beelden geveild door twee collega’s.  
 



 

 
 
Collega’s halen geld op, kinderen doneren spaarpotten… hartverwarmend. 
 
Toch is het voor mij zelf nog altijd niet duidelijk of alle acties genoeg zullen opleveren 
om de fiets aan te schaffen en de peperdure aanpassingen te laten uitvoeren. Niemand 
vertelt me wat een actie nu precies heeft opgeleverd. Ik kan dus alleen maar geduldig 
afwachten. En dat geduld… 
 
Inmiddels heeft ook de gemeente een kleine aanvulling voor de fiets toegezegd mede 
omdat we zelf al zoveel moeite er voor gedaan hebben. Ook daar ben ik natuurlijk heel 
erg blij mee. 
 
Tijdens alle acties moest ik steeds denken aan een spreuk die ik ooit ergens heb gelezen 
en daaraan denkend blijf ik er in geloven dat het mogelijk is. 
 
 ‘Twee mannen keken door de tralies van de gevangenis; 

De een zag modder, de ander sterren.’ 
 
Aan het einde  van de acties krijg ik toestemming om de fiets te bestellen! De acties 
hebben nog steeds niet het benodigde bedrag opgebracht dus ik vind het toch wel 
spannend.  



Er lopen weliswaar nog enkele activiteiten voor mijn fiets maar toch… Wat ik niet weet 
is dat de baas van Laurens heeft toegezegd het tekort aan te vullen indien nodig. 
Met tranen in mijn ogen bestel ik de fiets bij ‘t Mannetje’ in Haarlem. Eindelijk krijg ik 
mijn onafhankelijkheid terug. Eindelijk kan ik weer de natuur in zonder hulp van anderen. 
Eindelijk weer zelf met de hond wandelen. 
Het onmogelijke blijkt gewoon mogelijk!  Mijn dank is onvoorstelbaar groot! 
Zeker nu het weer zo goed is en ik iedereen al fietsend zie genieten kan ik bijna niet 
wachten tot het zover is. 
Ik droom al van lekker ’s morgens op mijn fietsje stappen, bewegen, uitwaaien, de natuur 
trotseren, onafhankelijk zijn. 
 
Augustus 2011 
Natuurlijk is het nu geduld oefenen want er zit een levertijd op de fiets. Alle 
aanpassingen moeten natuurlijk goed gebeuren en dat kost tijd. 
De leverancier ’t Mannetje heeft me echter beloofd om alles in het werk te stellen 
zodat we de fiets nog in onze vakantie op kunnen halen. Nog 6 lange weken wachten dus. 
Ik tel de dagen af! Mijn enthousiasme over de fiets is inmiddels ook overgeslagen op 
Laurens die alle probeerdagen heeft meegefietst en nu dus verwoed aan het sparen is 
voor eenzelfde (onaangepaste) zitfiets. En dat gaat hem vast lukken met al zijn 
overuren! 
Samen de natuur in! Een droom die werkelijkheid wordt. 
Als dank voor alle inzet en creatieve acties organiseren we een brunch voor de collega’s 
van Laurens. Een gezellige dag waar alle acties nog eens de revue passeren. 

 
En dan is het 
eindelijk zo ver! 
We kunnen de 
fietsen gaan halen 
in Haarlem. Ook 
Laurens’ fiets staat 
klaar. Hij heeft het 
bedrag nog niet 
helemaal bij elkaar 
maar het mannetje 
is zeer coulant en 
geeft toestemming 
om die fiets in drie 
termijnen te 
betalen. 
We kunnen dus 
gaan fietsen samen, 
deze zomer nog! 
 

Hier nog enkele aanpassingen om de fiets op maat te maken. 
 



Met de trein gaan we 27 augustus op weg naar Haarlem. Het is de bedoeling dat we 
terug fietsen om zo meteen te wennen aan ons nieuwe ijzeren ros. We hebben er reuze 
veel zin in al denkt het weer er anders over. Maar niets kan ons nog deren. We zitten op 
de fiets! Vandaag is onze jongste zoon jarig en we hebben om die reden op weg naar huis 
een nacht gereserveerd op een camping in Hilversum, de Fransche Kamp. Daar komen de 
kinderen heen, want die zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de fietsen. We zullen daar 
samen de verjaardag van Dane vieren, slapen in een tentje en de volgende dag verder 
fietsen. 
Het stormt en regent die avond en de verjaardag wordt dicht bij elkaar onder een 
parasol gevierd. Veel gezelligheid, veel gelachen en ondanks het weer een heerlijke 
verjaardag. 
 
De volgende ochtend nemen we na het ontbijt weer afscheid van de kinderen en stappen 
vol goede moed, regenpakken aan, op de fiets, richting Rhenen waar we een nachtje 
zullen verblijven. Het fietsen is ondanks het weer heerlijk. Wel hebben we spierpijn op 
plaatsen die je bij het normale fietsen niet hebt. Je gebruikt natuurlijk zittend ook 
totaal andere spieren. Volgens de leverancier die ons daar al voor had gewaarschuwd, 
went ook dat. 
Vanwege het slechte weer zijn we op weg naar Rhenen gedwongen een tussenstop te 
maken in Amersfoort. Daar ben ik niet rouwig om want na de klim van de Utrechtse 
heuvelrug vind ik het welletjes geweest voor vandaag.  
We hebben de hele week de tijd.  

 
En daar fietsen we de winkel uit… Het avontuur, de wereld roept! 


