
KROON SELECTION

Zonnescherm
4.50 X 3.00 meter / 5.00 X 3.00 meter

elektrisch met afstandsbediening
keuze uit twee soorten doek
binnen 10 werkdagen geleverd
excl. montage kosten

ORANJEFEEST!€ 1199,-

Uitzónderlijk maatwerk!

20% korting 
op al uw binnenzonwering (incl. gordijnen)

Amsterdamsestraatweg 602 - 3553 EP Utrecht - tel.: 030 244 01 49 - www.dekroon.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur, za. van 9.00 - 17.00 uur

Kortings-
maand

Oktober 

In de woonmaand oktober krijgt u een 
mooie korting* op al onze binnenproducten. 

Profiteer nu van een flinke korting op
gordijnen, horren, jalouzieën, plissé’s, etc

*) de korting geldt voor onze zonwering-producten, niet op de montagekosten.

De Kroon Utrecht 
Amsterdamsestraatweg 602
Utrecht - www.dekroon.com

Tel 030 - 244 01 49 

Uitzónderlijk maatwerk!
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De organisatie 
Worldmapping neemt 
jongeren mee op 
expeditie naar een 
ontwikkelingsland. Zo 
kunnen jongeren hun 
grenzen verleggen en 
hun wereld vergroten. 
Twee Vreelandse meiden 
gaan binnenkort naar 
Cambodja. Het geld voor 
de reis moeten ze zelf bij 
elkaar verdienen.
Esther Smid

VREELAND – De Vreelandse 
Lieve Nieuwland (15) en 
Lisanne Vlekke (15) zitten 
in de vierde klas van het 
Roland Holst College in Hil-
versum. In februari 2015 
gaan ze twee weken met 
school naar Cambodja. “We 
moesten vorig jaar een mo-
tivatiebrief schrijven, vertelt 
Lisanne, “en gelukkig mo-
gen we mee!” Volgens Lieve 
is het vooral belangrijk dat 
je enthousiasme toont in je 
brief. “Je moet duidelijk ma-
ken waarom je mee wilt. Ik 
wil graag zien hoe het is om 
in een andere cultuur te le-
ven. Ik denk dat ik daar veel 
van kan leren.”
In Cambodja gaan Lieve en 
Lisanne meewerken aan 
verschillende projecten. De 
leerlingen organiseren een 
sportmiddag en geven En-
gelse les aan Cambodjaanse 
kinderen. Lisanne: “Ook ge-
ven we een les over hygiëne, 

waarin we kinderen leren 
waarom het belangrijk is 
dat ze hun tanden poetsen 
en handen wassen.” Lieve: 
“We gaan ook helpen met de 
rijstoogst, dat is best zwaar 
werk.” Lieve is nog nooit 
buiten Europa geweest: “Ik 
ben zo benieuwd naar die 
andere cultuur! Ik wil mee-
maken wat ze voor gewoon-

ten hebben in Cambodja en 
ik wil de mensen daar leren 
kennen.” Lisanne is vorig 
jaar op vakantie geweest 
naar Thailand. “In Cambod-
ja gaan we vooral naar het 
platteland. Ik denk dat het 
daar wel een beetje lijkt op 
het platteland van Thailand, 
maar dan armer.” Lieve en 
Lisanne verwachten dat de 
reis een heel bijzondere en 
nieuwe ervaring wordt, die 
ze nooit zullen vergeten. Het 
viel Lisanne na Thailand al 
op dat het leven in Neder-
land veel georganiseerder is. 
“Iedereen kan hier gewoon 
naar school en je hebt altijd 
te eten.” Lieve denkt dat ze 
wel anders tegen dingen aan 
gaat kijken. “Ik denk dat je 
na zo’n reis beseft hoe goed 
wij het hier eigenlijk heb-
ben.”
Alle leerlingen die meegaan 
moeten 2200 euro bij elkaar 
verdienen voor de reis. Li-
sanne heeft al vijf oppas-

strippenkaarten verkocht; 
voor 50 euro kopen mensen 
15 uur oppas in, die ze tot 
aan de reis kunnen opma-
ken. Lieve houdt binnenkort 
een kledingverkoop bij haar 
thuis. Ook organiseren de 
meiden een loterij tijdens de 
ouderavond op school en op 
de Vreelandse kerstmarkt 
verkopen ze linnen tasjes 

met leuke teksten.
Zaterdag 18 en 25 oktober 
steken de meiden de hele 
dag de handen uit de mou-
wen: ze gaan auto’s wassen 
in Vreeland. Gelukkig heb-
ben de broertjes van Lieve 
en het zusje van Lisanne al 
toegezegd dat ze vrijwillig 
meehelpen, want het wordt 
natuurlijk hartstikke druk!

Auto’s wassen voor reis naar Cambodja

Lieve Nieuwland (15) en Lisanne Vlekke ondernemen van alles om geld bijeen te krijgen voor een reis naar Cambodja. Zaterdag 
18 en 25 oktober wassen ze auto’s in Vreeland. Foto Esther Smid

‘IK WIL MEEMAKEN 
WAT ZE VOOR 
GEWOONTEN HEBBEN 
IN CAMBODJA’

De Vreelandse autowasstraat bevindt zich zaterdag 
18 oktober van 9.00 tot 16.00 uur in de tuin van Lieve 
Nieuwland (Voorstraat 20, ingang aan de achterkant). 
Op zaterdag 25 oktober van 9.00 tot 16.00 uur kan ieder-
een terecht bij Lisanne Vlekke op het Maartenplein. 
Een autowasbeurt kost 7,50 euro (buitenkant) of 10 euro 
(binnen- en buitenkant).

Informatie: www.lisanneopexpeditie.wix.com/cambodja en 
www.worldmapping.nl


