


Een woord vooraf

Beste lezer,

Op 30 augustus vertrekken Gerwin van Uden en Aschwin Kraal, twee motorrijders met lichamelijke 
beperking, vanuit Vught voor een tocht van 6 maanden naar Kaapstad. Zij worden op deze tocht 
ondersteund door een drietal vrijwilligers die met hen meerijden in een expeditie vrachtwagen.

Deze tocht is bedoeld om duidelijk te maken dat mensen met een beperking grootse uitdagingen 
kunnen aangaan, maar vooral ook om gehandicapte kinderen in Afrika via het Liliane Fonds te 
steunen om vol in het leven te staan.

Wij vragen daarbij uw hulp door ons financieel en of materieel te steunen. Daarmee kunnen we 
niet alleen deze tocht volbrengen, maar maakt u het ons ook mogelijk om geld in te zamelen voor 
het Liliane Fonds.

Dit schrijven is bedoeld om u info te verschaffen over onze stichting, de tocht van Vught naar de 
Kaap, het door ons gesteunde project van het Liliane fonds in Zambia, de sponsormogelijkheden 
en info over de partijen die u in sponsoring of donatie reeds zijn voorgegaan

Wij vragen u om ons te helpen, net zoals de moeder van Wallen een Zambiaans jongetje van 5 
jaar met een lichamelijke beperking het revalidatie centrum in Zambia op de knieën smeekte om 
haar te helpen met de woorden “.....met mijn zoon moet het goed gaan”. Met hem gaat het nu 
goed, maar we willen het Liliane Fonds steunen om nog meer kinderen in Zambia te helpen.

Namens Stichting Uwezo.nl alvast dank;

Mark Hiddema
Voorzitter

Stichting Uwezo.nl
Herenweg 175b
2465 AH Rijnsaterwoude

e contact@uwezo.nl
t 06 - 52 783 512 

KvK 56154003

Iban NL43 RABO 0180 5077 45



Team Uwezo.nl

Gerwin van Uden 
motorrijder

“Een grote, ambitieuze droom, dat klopt.
Maar niets is onmogelijk, als je iets écht
wil zijn er geen beperkingen. Ik wil mijn
dromen leven en niet mijn leven dromen.”

Rene
,
 Meester

techniek en begeleiding

Wilhelmien van den Bogaart
techniek en begeleiding

Doeska Birkhoff
algemene zaken

Aschwin Kraal 
motorrijder

“Motoren en motorrijden zijn mijn passies.
De vrijheid ervaren, niet gebonden zijn aan
mijn beperkingen en - net als iedereen
zonder beperking - alle dingen kunnen en
doen die ik wil. Every day a big smile on
the bike”.



Help Uwezo.nl op pad!

Op 30 augustus 2014 vertrekken Gerwin van Uden en Aschwin Kraal met de motor van het Nederlandse Vught naar het meest zuidelijke punt van het 
Afrikaanse continent, Kaapstad. Deze motorliefhebbers doen dat ondanks hun lichamelijke beperking.

Deze expeditie ondernemen Gerwin en Aschwin niet alleen voor zichzelf. Met de tocht wordt geld ingezameld voor het Liliane Fonds. Dit fonds zorgt 
samen met lokale contactpersonen voor directe, persoonsgerichte hulp op maat aan kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. Met persoonlijke 
aandacht en (para)medische en sociale revalidatie stimuleren zij de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen ze de omgeving te ontsluiten en
de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen.

De doelen van Uwezo.nl

1. Inspireren

Mensen laten zien, dat een beperking niet betekent dat je beperkt bent in je mogelijkheden.
We willen inspiratie bieden aan mensen met (en zonder) een lichamelijke beperking en/of een
chronische ziekte om te leven naar de mogelijkheden, die je als mens hebt.

2. Emanciperen 

Positieve beeldvorming en emancipatie van mensen met een lichamelijke beperking en/of
chronische ziekte.

3. Fondsen werven

We zamelen geld in voor het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor
kinderen en jongeren met een beperking in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen
en meetellen in hun gemeenschap.



Onze route (onder voorbehoud)



Uwezo.nl steunt en bezoekt Liliane Fonds projecten in Zambia

Bijna 70% van de bevolking van Zambia is extreem arm. Zelfs ouders zien revalidatie en onderwijs voor hun kind met een handicap als 
‘overbodige luxe’. Het Liliane Fonds maakt zich daarom sinds 1992 in Zambia sterk om mensen met een handicap een stem te
geven.

Zij doet dit in samenwerking met haar Strategische Partnerorganisatie de Leonard Cheshire Society en 24 andere (partner)organisaties. 
In 2013 ondersteunden zij zo in Zambia 877 kinderen met een handicap. De ondersteuning bestaat uit: kinderen met een handicap naar 
school te laten gaan, aandacht te besteden aan de maatschappelijke positie van gehandicapten en functionele verbetering (operatie, 
therapie, rolstoel, prothese etc.). Als een kind beter kan lopen, zitten of eten, dan kan het ook gemakkelijker
‘meedoen’.

De projecten van het Liliane Fonds in Zambia laten letterlijk zien waar Uwezo.nl voor staat. Vandaar dat we deze projecten zo graag 
ondersteunen. Dat doen we niet alleen door geld in te zamelen maar ook door de projecten te bezoeken. Deze projecten staan ook 
centraal in onze blogs op de website en in een documentaire die van onze tocht gemaakt wordt.

Uwezo.nl steunt



Aanbeveling



Wat u kunt doen om ons te steunen

Giften
Iedere gift is van harte welkom, ongeacht het bedrag. U kunt via de ‘knop’ op de website www.uwezo.nl doneren, of uw gift overmaken 
op ons bankrekeningnummer, iban NL43 RABO 0180 5077 45. U kunt ons ook steunen met een groter bedrag. Bij een bedrag vanaf 500 
euro vermelden wij uw naam of dat van uw bedrijf op de achterzijde van de Uwezo.nl vrachtwagen. Daarnaast krijgt u een vermelding 
op onze website.

Koop Kilometers voor Kaap en Kind
Voor het luttele bedrag van één euro koopt u al één kilometer. Hiervoor dient u het geld over te maken naar onze bankrekening, onder 
vermelding van uw naam en adres of die van uw organisatie én het aantal gedoneerde kilometers. Bij sponsoring van minimaal 25 
kilometer ontvangt u als dank een mooi certificaat. Dit is een leuk idee voor scholen of andere organisaties die voor ons in actie willen 
komen of om gewoon kado te doen.

Start eigen actie
Heeft u zelf een actie in gedachten waarmee u ons wil helpen? Bijvoorbeeld een motortoertocht houden, een benefietevenement, of bij 
iedere verkoop van uw product een deel schenken aan Uwezo.nl. Maar koekjes bakken of liedjes zingen kan ook, stoppen met roken, de 
auto een week laten staan of een gekke recordpoging ondernemen? Uw actie is van harte welkom!
Geef uw actie aan ons door, dan wordt hij op de site geplaatst. Zo kunnen familieleden, vrienden en bekenden zien hoe u helpt. 
Bovendien inspireert u ook andere bezoekers van de website. Elke actie, groot of klein, telt!

Materiele steun
Uwezo.nl is ook zeer geholpen met materiële steun. Dit kan zijn support in organisatie, administratie of juridische ondersteuning 
maar vooral ook materiaal om onze tocht te volbrengen. Dit kan zijn door het beschikbaar stellen van voertuigen, het verstrekken 
van allerlei voertuigonderdelen en/of brandstof. Maar ook voeding, verzekering, kleding, kampeermateriaal, audiovisueel materiaal, 
communicatiemiddelen, medisch materiaal etc, etc zijn van harte welkom. U krijgt hiervoor zeker een vermelding op onze website.

Informatie
Neemt u voor bijzondere giften en de voorwaarden waaronder u iets wil geven of in bruikleen stellen contact op met een van de in de 
bijgevoegde flyer vermelde personen. Uwezo.nl is natuurlijk ook bereid om onze doelstellingen bij uw bedrijf of organisatie te komen 
toelichten.



Sponsoren van Uwezo.nl

Dank!
Uwezo.nl is veel dank verschuldigd aan onderstaande partijen. Zijn zij u in sponsoring of
donatie reeds voorgegaanen maken het het realiseren van onze doelen mede mogelijk.

We ontmoeten ze voortdurend, in Assen bij ons project ‘Motor Mobiliteit voor Gehandicapten’.Mensen die 
vanwege een ziekte, een ongeval of aangeboren afwijking lichamelijk beperkt zijn geraakt. Maar die, in 
plaats van een beetje kalm aan te doen, er juist een paar tandjes bijschakelen. Die hun levensgeluk niet 
laten bederven door hun handicap. Die zichzelf doelen stellen, waar de meeste ‘valide’ mensen niet van 
durven te dromen.
Gerwin van Uden en Aschwin Kraal zijn zulke mensen. Wij hebben in eerste instantie het plan met 
verbijstering aangehoord: te gék voor woorden !! Op de motor, dwars door Afrika, naar Kaapstad. En dat 
met een minder goed functionerend lijf...
Maar tegelijkertijd raakten we gefascineerd en enthousiast door de vastberadenheid en moed waarmee 
ze het Uwezo-project uit de grond stampten. Zó veel zelfverzekerdheid van mensen die eerder behoorlijk 
schuchter bij ons binnen kwamen. Dát kan motorrijden dus kennelijk te weeg brengen bij mensen met een 
handicap.
Naar onze mening is het Uwezo-team het levende bewijs, dat het hebben van een doel mensen een enorme 
boost kan geven. Zo’n doel kan dus ‘aangepast motorrijden’ zijn. Zij tillen zichzelf naar een hoger niveau 
en zullen hiermee veel mensen, zowel hier als in Afrika, enorm inspireren. Voor ons was dat de reden om 
hen te ondersteunen en we reizen in gedachten trots met hen mee.

Rob Janssen - project-coördinator ‘Motor Mobiliteit voor Gehandicapten’.

Ik zit nog niet zo lang in dit vak en rol soms van verbazing bijna van mijn stoel. Zeker toen ik te maken 
kreeg met Gerwin van Uden en zijn UWEZO-droom. Om met zeer beperkte middelen aan zo’n mega-trip te 
durven beginnen. Onbegrijpelijk, wat een lef en zelfvertrouwen. En wat een promotie van het ‘aangepast 
motorrijden’. Vandaar dat ik me behoorlijk heb ingespannen, om de bepaald niet okselfrisse motor waar 
Gerwin zich hier mee meldde, tóch zodanig te prepareren dat hij er verantwoord op pad kan.
Het budget is beperkt, dus er moest natuurlijk nog een stevige portie ‘liefdewerk’ aan te pas komen. Maar 
goed, af en toe moet je een beetje een uitzondering maken, en dit was zo’n moment. Want niet voor niets is 
mijn lijfspreuk: Motorrijden met een handicap ?

Laat mij daar maar een mouw aan passen !

Albert Lukens - Easyshift. Lukens Tuning Service, Assen



Sponsoren van Uwezo.nl

Het verhaal van zowel Aschwin als Gerwin is voor mij eigenlijk de belangrijkste reden om te sponsoren; 
mensen laten zien dat je tot veel meer in staat bent dan dat je van jezelf, of dan wat anderen van jou 
verwachten. Als je daarbij dan nog wat kunt betekenen voor anderen (Liliane Fonds) dan is dat helemaal 
mooi.

Goos Bos - Tripteq en MotoPort Hengelo

We staan 100% achter het goede doel dat Uwezo.nl nastreeft en vinden het positief dat deze motorrijders 
zich ondanks hun lichamelijke beperkingen niet laten weerhouden om deze flinke uitdaging voor het 
goede doel aan te gaan. Lof voor het hele team.

René van Krijl - MotoPort

Samen met Uwezo.nl brengt Van Hooft mensen op het juiste pad.

Michel Schalkx - Van Hooft bedrijfswagen Veghel b.v.

Vanaf het moment dat we met Uwezo.nl in contact zijn gekomen via de vraag of Motorcursussen.nl een 
motortraining voor hen wilde verzorgen hebben wij hier direct positief op gereageerd. Ten eerste omdat wij 
het fantastisch vinden dat de stichting middels deze reis aandacht vraagt voor kinderen met een handicap, 
en hiermee direct een bijdrage levert aan het Liliane fonds.Ten tweede omdat wij op dat moment ook bezig 
waren met de voorbereidingen voor onze motorreis naar Kaapstad.

Voor ons is motorrijden een belangrijk deel van ons leven. Uwezo.nl heeft ons laten zien dat werkelijk niets 
je hiervan hoeft te weerhouden!

Stephan Moerkerken en Nikki van der Spek - Motorcursussen.nl



Bij de notariskantoren van de Kort van Tuijl notarissen in Tilburg, Tilburg-Reeshof en Udenhout staan wij 
voor je klaar om je van dienst te zijn met al jouw notariële en juridische zaken. Wij bieden persoonlijke 
ondersteuning op maat en zijn gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, familierecht en registergoed.
Als organisatie vinden wij het belangrijk om te kijken naar de mensen om ons heen. Wij hebben onze 
betrokkenheid uitgedrukt door de oprichting van de stichting Uwezo.nl kosteloos te verzorgen en hopen 
door onze ondersteuning op deze wijze een steentje bij te kunnen dragen aan dit goede doel.

Na een wilde off-road tocht door Zuid-Afrika, heb ik mijn Afrikaanse herinneringen en ervaringen 
opgedaan. Afrika als continent vond ik nooit interessant genoeg om me in te verdiepen. Door 
omstandigheden kwam ik daar toch terecht en wat een openbaring...
Het mooie van Uwezo.nl is dat ze mensen die ervaringen, die ik gehad heb ook bieden. Afrika opent je 
ogen. Het confronterende, wat ik als goed heb ervaren dat gun ik iedereen. Het opent je ogen, ik merkte dat 
niets normaal is. Het maakt je bewust van jezelf en van de omgeving waarin je verkeert.
Mensen met een handicap zullen weten dat de kwaliteit van het leven niet alleen maar zit in ‘gewoon’.
Ik heb gemerkt dat in Afrika niets ‘gewoon’ is en dat iedereen er probeert er het beste ervan te maken. 
Aschwin en Gerwin zullen ervaren dat ‘gewoon’ in Afrika niets waard is. Je moet het doen met wat je hebt.
Ze zullen zelf ervaren en laten zien dat hun handicap kracht geeft om zelf te leven. Zelf te bepalen wat 
belangrijk is en dat is leven, volgens mij.

Frank Bouwmeester - Huid en Staal, tattoos en motorcycle graphics



Contact

U kunt op alle gebruikelijke manieren met ons in contact komen.
Mocht u vragen hebben, ons willen steunen of sponsoren,
bel of mail gerust.

Postadres
Stichting Uwezo.nl
Herenweg 175b
2465 AH  Rijnsaterwoude

Telefoonnummers
Mark Hiddema (algemene zaken en sponsoring)
t 06 - 51 334 976

Doeska Birkhoff (algemene zaken)
t 06 - 51 257 772 

Gerwin van Uden (pr en sponsoring)
t 06 - 52 783 512 

René Meester & Wilhelmien van den Bogaart
(techniek en begeleiding)
t 06-5118 9175

E-mailadres
contact@uwezo.nl

Uwezo.nl steunt


