Sportief

Fietsen naar Signapore
De Alblasserdamse Henk van Dillen vertrekt op
2 februari vanuit Alblasserdam, om in een half
jaar naar Singapore te fietsen. Een ambitieus
avontuur waarin hij elke kilometer van hier tot
Singapore op de fiets af wil leggen, of dit echt
gaat lukken is een tweede. We spraken voor
zijn vertrek nog even af met Henk om over zijn
verwachtingen te praten.
Henk wilde al langer op reis, en hoe langer hij erover
nadacht hoe wilder het plan werd. Zo wilde hij met
het vliegtuig naar China gaan, om daar te fietsen.
Maar het idee om helemaal naar Azië te fietsen werd
specifieker toen hij samen met zijn vriend Hugo een
drankje aan het doen was. Hugo zei: ‘Het zou ook
geweldig zijn om gewoon naar Azië te fietsen in
plaats van het vliegtuig te nemen. Daar spaar je ook
nog eens behoorlijk wat geld mee uit.’ Zo kreeg het
plan vorm en startte Henk met zijn verzameling van
kampeerspullen, een fiets, en niet te vergeten, een
geldig paspoort.

Verschillende landschappen en culturen
In het verleden werkte Henk in de bouw. In 2005
werkte hij drie maanden lang in Suriname. Dat wekte
bij hem de interesse voor het reizen. Henk: ‘De wereld
is eigenlijk net een boek en als je niet verder komt dan
alleen Nederland dan houdt het eigenlijk al op bij één
bladzijde, één cultuurervaring.’ Henk vertelt dat hij
maar niet kon wennen aan de georganiseerde Nederlandse snelwegen bij zijn terugkomst uit Suriname.
‘Zo netjes rijden ze in Suriname niet, daar rijden ze
allemaal kriskras door elkaar’, zo vertelt Henk, ‘dat is
al een ervaring op zich en ik wilde meer in mijn leven,
ik wilde meer van dit soort cultuurverschillen ervaren.’
Zo wil hij vooral ontdekken hoe het is om op de fiets
de landschappen te zien veranderen en verschillen
te zien in hoe mensen hun leven inrichten in de verschillende culturen die hij tegenkomt. Hij wil spreken
met de lokale bevolking, om te zien hoe zij hun leven
ervaren en om van deze levenstijlen te leren en dit
mee te nemen terug naar Nederland.

Wereld Natuur Fonds
Tijdens de reis bezoekt Henk een tweetal projecten
van het Wereld Natuur Fonds, in Nepal en Maleisië.
Hij gaat in gesprek met mensen van het Wereld Na-

tuur Fonds die strijden
voor een gezonde leefomgeving voor de Aziatische neushoorn, olifant
en tijger. Hun leefgebied
wordt bedreigd en er zijn
zogenoemde mens-dier
conflicten in deze gebieden. Het gaat er uiteindelijk om de aantallen van de
dieren en hun leefgebied veilig te stellen. Hier is wel
degelijk werk voor nodig omdat zonder hulp deze
dieren uitsterven en natuurparken te klein worden
en versnipperen. Henk zamelt hier geld voor in en
je kan hem steunen via www.justgiving.nl/cyclingforwildlifeinasia.

Webblog
Henk hoopt wekelijks over zijn reis en belevenissen,
boeiende verhalen te vertellen op zijn weblog, zie:
www.henkvandillen.net/nl. Door verhalen met foto’s
en video’s hoopt hij mensen mee te nemen in zijn
fietsreis voorbij de grenzen van Nederland. Op zijn
website draagt hij de boodschap uit om zo nu en
dan erop uit te gaan en aan de dagelijkse sleur te
ontsnappen door avontuur op te zoeken. Zo gaat hij
vaak de buitenlucht in om wild te kamperen of zichzelf uit te dagen met een sportactiviteit. Wij wensen
Henk veel succes met dit grote avontuur en hopen
dat hij weer veilig terug mag komen.
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