
  

Een hele onderneming: 

Dit is natuurlijk ook een hele onderneming voor ons, er 

zal een hoop geregeld moeten worden voor we kunnen 

vertrekken. 

Uiteraard is dit project dan ook niet gratis en zal het door 

ons betaald moeten worden. Dit kunnen wij niet alleen 

daarom zijn wij opzoek naar sponsoren die een steentje 

bij zouden kunnen dragen door middel van een bijdrage.  

Door dit steentje bij te dragen zal er uiteraard iets   

teruggedaan worden door middel van opvallende 

reclame op onder andere:  

- Stickers op de auto 

- Promotie op onze facebook pagina 

Als u als sponsor een beter idee heeft voor reclame, dan 

kunt u ons dat natuurlijk altijd laten weten. 

 

Info: 

Facebook: https://www.facebook.com/Team-EFA 

 

Donaties: 

NL96 INGB 0667 5661 63 

Op naam van: S Tilburgs of F Zijlmans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan wij precies doen: 

Met behulp van het geld dat we door middel van 

sponsoren bij elkaar gaan sparen, gaan we een 2de 

hands auto kopen. 

Deze auto gaan we opknappen en klaarmaken voor  de 

tocht naar Gambia. Voordat we dit kunnen gaan doen, 

moeten we een project gaan uitwerken die we daar 

kunnen gaan uitvoeren.  

 

Als we klaar zijn met de 10 weken stagelopen in Gambia, 

gaan we de auto schenken aan een goed doel in de 

omgeving.  

De auto zal dan worden gebruikt voor bijvoorbeeld: 

schoolvervoer, ambulance, landbouwvervoer etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reis zal ongeveer 7000 kilometer lang zijn en is hierboven 

uitgetekend 

 

https://www.facebook.com/Team-EFA


 

 

 

 

 

Het Verhaal: 

 

Wij zijn Floris Zijlmans en Sid Tilburgs, van de opleiding 

middenkader engineering technicus aan het ROC in  

Tilburg. 

 

Als een gedeelte van onze afstudeerstage  hebben we de 

kans gekregen om mee te doen aan het project GO FOR 

AFRICA . 

 

Tijdens dit project gaan we in een gebied in Gambia helpen 

om een bestaan op te bouwen. Dit gaan we realiseren 

door het uitvoeren van een zelf bedacht project . 

 

Voorbeelden hiervan kunnen zijn: ziekenhuisbedden in 

elkaar zetten, het inrichten van praktijk lokalen (denk 

hierbij aan lokalen voor onder anderen elektrotechniek of 

verspanen) en we zullen ook lessen gaan verzorgen over 

technische onderwerpen aan de bevolking daar, deze 

zullen in het Engels gegeven worden.  

De reis erheen gaat met een auto afgelegd worden, die we 

aan het einde van de stageperiode doneren aan het goede 

doel. 

Voor de heenweg zullen we drie weken onderweg zijn en 

we zullen dan ongeveer 7000 km rijden.  

Na 7 weken in Gambia zijn zullen we terug vliegen naar 

Nederland. 

 

Het team 

 

 

 

Waarom doen wij mee aan Go For Africa: 

 

We waren erg enthousiast toen op school mede werd 

gedeeld dat we ons aan konden melden voor dit 

project. Dit hebben we toen ook gelijk gedaan. Het is 

een mooie levenservaring een lange reis met vrienden 

en klasgenoten. Ook lijkt het ons erg interessant  

omdat we met weinig onderdelen en 

gereedschappen, toch een project in elkaar moeten 

zetten. Dit komt dus aan op zelfstandigheid en geduld. 

Maar de grootste reden waarom we gaan is, omdat 

we hiermee de bevolking xhelpen 


