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Voorwoord 
In 2011 is de stichting Marajowi opgericht door Laura en Mauro. 

Laura is een oud-collega van mij die net daarvoor, in 2010, met Mauro 
was getrouwd. Tijdens hun huwelijksreis hebben zij ongeveer 1.5 
maand doorgebracht in Nkhata Bay, Malawi, om daar les te geven aan 
kinderen. Geraakt door de situatie daar, kregen zij het idee om een 
aantal kinderen financieel te ondersteunen. Na ter plekke van alles 
geregeld te hebben met de school, ouders en contactpersonen, 
hebben zij bij terugkomst in Nederland de stichting Marajowi 
opgericht. Met hulp van sponsoren uit hun directe omgeving, hebben 
zij ervoor gezorgd, naast hun gewone werk, dat Malita, Ramos, Joyce 
en Witness naar school konden en op die manier een eerlijke start 
krijgen in het leven. 

Malita gaat naar de Bandawe school voor doven en 
slechthorenden. Op deze school zitten ongeveer 80 kinderen. De 
stichting Marajowi ondersteunt deze kinderen door ze een paar keer 
per week melk en vlees bij de maaltijden te geven. Helaas dreigde het 
geld hiervoor op te raken. Aangezien ik al van plan was om van 
Dieden naar Groningen te fietsen, leek me dit een mooi plan om het te 
koppelen aan het inzamelen van geld voor dit goede doel. 



�  

Namens deze kinderen: enorm bedankt !!!! 



Dag 1 - Van Dieden Naar Groningen 
Vrijdagavond ervoor deed ik nog een laatste check van de fiets en bleek de naaf kapot te 
zijn. Probleem ! Gelukkig heeft Karin dezelfde velg op de fiets dus snel alles overzetten 
(cassette, buitenband, etc.) en toen was ik echt er klaar voor. 

Mijn collega Gina had een tip gegeven om ’s nachts even een paar pannenkoeken te eten. 
Die tip bleek goud waard te zijn. Om 06:40 vertrok ik vanaf huis. Rustig aan, hartslag 
onder de 130 houden…het is nog een eind. 

De eerste energie voor onderweg   En off we go ….! 

 

Soms kom je ook iets tegen op je 
pad….paarden bijvoorbeeld (voor 
Otterlo) 

  



Via Radio Kootwijk naar 
Heerde 

Bij Wapenveld (voor Zwolle) 
de nodige energie naar 
binnengewerkt. Door naar 
Zwolle !!! 



Bij Hasselt weer de brug over.  

Hierna was er een pittig stuk over de dijk richting Meppel. Eigenlijk heb ik weinig foto’s 
kunnen maken totdat ik bij Fochteloerveen was. Het was veel wind tegen en even tanden 
op elkaar en stoempen. 

Fochteloerveen ten 
westen van Assen. 

De wind flink tegen hier. 
Prachtig gebied van 
Natuur- monumenten. 



Skyline van Groningen in de achtergrond (met Gasunie gebouw) 

Na een pittig stuk met volle bak wind tegen 
door de Onlanden (bij Peize, ten zuiden van 
Groningen), gaf de aankomst op de Grote Markt 
een heerlijk gevoel. Daar aangekomen werd ik 
opgewacht door mijn schoonouders 
(woonachtig in deze mooie stad), mijn moeder 
en stiefvader (die mij al tijdens de hele tocht met 
bananen en andere fourage hadden bijgestaan), 
en mijn vrouw Karin. 

Het was een geweldige dag en mijn benen 
voelden nog steeds okay. Eigenlijk had ik nog 
het meest last van mijn nek en schouders. Tijd 
voor de sauna en een goede nachtrust. 
Hoewel… de wekker werd weer gezet voor de 
pannenkoeken :-) 



Dag 2 - Van Groningen weer terug naar Dieden 
Het was even spannend bij het opstaan hoe de benen zich lieten voelen. Leeg gevoel, 
spierpijn ? Hoewel ik merkte dat ik de dag ervoor 230 km had gefietst, was de batterij 
goed opgeladen. Tijd om weer op de fiets te springen… 

Het iconische treinstation van Groningen 
gekozen als startpunt. Hier staat ook het Peerd 
van Ome Loeks, al jaren een bekend beeld in 
Groningen (zie <<wikipedia>>). 

Al snel is het via 
Haren en 
Zuidlaren, 
richting het 
Drentse 
landschap met 
flink wat 
Hollandse 
kazeien. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peerd_van_Ome_Loeks


 

De <<radiotelescopen>> 
bij Dwingeloo toevallig 
gepasseerd. In deze 
Drentse omgeving was het 
leuk fietsen. Veel single 
track paden en geen auto’s. 

 

Uiteindelijk was ik bij Hoogeveen aangekomen. Ik wilde 
mijn zadel iets verzetten en om mijn gemiddelde snelheid 
niet te verlagen, deed ik mijn fietscomputer uit. Want dat 
ging de dag ervoor ook goed. Helaas deze keer wilde mijn 
meetinstrument weer een nieuwe route starten. Kortom het 
hele stuk van Groningen naar Hoogeveen kwijt…#balen 

Dus nu maar elke keer de Mio 
uitgezet. De eerstvolgende 
ongeplande stop was in Ommen. 
Ik begon al trek te krijgen dus tijd 
om aldaar een uitgebalanceerde 
sportmaaltijd te nuttigen: frietje 
met en frikandel speciaal. Ook 
Andre en Joke (oom en tante van 
Karin, kwamen nog even langs 
voor support). 

Gelukkig is het stuk van Hoogeveen naar Ommen goed 
geregistreerd: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dwingeloo_Radiotelescoop


Na de stop in Ommen ging de 
tocht verder richting hanzestad 
Deventer. 

Lekker tegen de 30 kunnen rijden 
(met de wind gedeeltelijk in de 
rug). 

Van Deventer ging het door het 
IJssellandschap richting Posbank. 
De Posbank is een van de weinige 
plekken in Nederland waar je kunt 
klimmen zonder dat er water 
onder je doorstroomt :-). 

Bij Woodz (net over de Posbank en vlak 
boven Arnhem), was Karin mij 
tegemoet gefietst om de laatste 50 km 
samen terug naar Dieden te fietsen.  



Over de nieuwe brug bij Lent (met 
de Waal en Nijmegen op de 
achtergrond) 

De laatste brug: bij Ravenstein de Maas over. 
Bijna thuis. 

Karin had als verrassing een  geweldige 
ontvangst geregeld. 



 Tot slot… 

Allereerst wil ik jullie, de sponsoren, nogmaals bedanken voor jullie 
geweldige steun. De reacties en donaties waren geweldig. Het totale 

bedrag dat is opgehaald is 1626 euro. Met dit bedrag kunnen 
alle 80 Bandawe leerlingen het hele schooljaar elke week vlees en 
melk op school krijgen. 

Het overhandigen van de cheque aan Laura en Mauro 

Marajowi zal afhankelijk blijven van de gulheid van anderen om de 
kinderen in Malawi te kunnen steunen. Als je in de toekomst de 
stichting wil blijven steunen, hierbij de gegevens: 

Stichting Marajowi NL84 INGB 0006 8677 57 

marajowi.blogspot.com 

https://www.facebook.com/Marajowi/ 

Hopelijk kan ik een volgende keer weer op jullie rekenen !!!

http://marajowi.blogspot.com
https://www.facebook.com/Marajowi/

