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GOUD EN ZILVER
INKOOP

Juwelier van Leeuwen
Noordstraat 47 

Terneuzen

Tevens 
bijbehorende 

kleine 
aannemingswerken

NV RAMENCENTRUM

info@ramenvan hecke.be

   Wachtebekestraat 193 - 9060 Zelzate

Tel. 0032-9-345 69 51

Fax 0032-9-345 77 54

Wij zoeken vrouwen en mannen van 
20 tot 60 jaar die 4 weken lang tot wel 
8 cm buikomvang willen verliezen met 
de “Airpressure Body-forming Metho-
de” die in heel Europa succesvol is. De 
methode bestaat uit lichte conditie-
training met de gepatenteerde Slim 
Belly buikband. Ook krijg je bewe-
zen succesvolle voedingsrichtlijnen. 
Het programma duurt 4 weken met 
3 Slim Belly trainingen per week van 
30-40 minuten per keer. Daarbij wor-
den de buikomvang en het gewicht 
voor en na het programma gemeten.  
4 weken voor 139 euro

50 deelnemers gezocht voor 

4 weken durend afslankprogramma

Uiterlijke aanmelddatum: 9 april 2016

Tot wel 8x meer vetverbranding  
rond de probleemzones met Slim Belly.

Resultaat van een onderzoek van het IMSB. 
Details op www.slim-belly.com

Reserveer nu je  
deelnameplaats: 
& 06-15699738

Hoe lang
ga je

"DIT“nog voor je
uitschuiven?

Henk Sariman Personal Coaching  
gevestigd bij Anytime Fitness Axel
Szydlowskiplein 2, 4571 EW Axel 
www.henksariman.com 
coach@henksariman.com

Stichting REIS MET JE 
HART is een initiatief van 
Mila Wit-Emonds. Wit is al 
jaren actief in de reisbran-
che en weet wat het belang 
is van vakantie. "Even er tus-
senuit en je batterij opladen, 
tijd voor jezelf en elkaar is 
ontzettend belangrijk, zeker 
in deze drukke tijd waarin 
we leven. Toch is er een 
hele grote groep mensen, 
die door ontslag, ziekte of 
andere tegenslagen zoals 
een scheiding, jaren niet 
op vakantie konden. Op dat 
moment ontstond bij mij het 
idee om de op vrolijkheid en 
ontspanning gerichte reis-
branche te completeren met 

mijn concept."
Welzijn Nederland steunt 
dit initiatief
Welzijn Nederland draagt 
Stichting REIS MET JE 
HART een warm hart toe. 
We staan voor de volle 
100% achter dit initiatief. 
Het leven kan soms tegen 
zitten, pech, verdriet, een-
zaamheid, financiële tegen-
slag: er zijn vele redenen te 
bedenken waarom iemand 
niet op vakantie kan. Wel-
zijn Nederland vraagt je om 
jouw verhaal te delen zodat 
de stichting REIS MET JE 
HART kan helpen met het 
verzorgen van een vakantie. 
Daarbij wordt aan alle as-

pecten gedacht; de reis naar 
plaats van bestemming, het 
verblijf, de verzorging, ex-
cursies en eventueel extra 
zakgeld.

Ook steun vanuit de reis-
wereld
De reiswereld heeft het ini-
tiatief inmiddels omarmd. 
De tien grootste reisorgani-
saties, waaronder TUI, Sun-
web, Thomas Cook (Nec-
kermann & Vrij Uit) en FOX 
Verre Reizen, zijn bereid 
om hun vakanties en reis-
onderdelen ter beschikking 
te stellen voor REIS MET 
JE HART. Daarnaast zijn er 
nog een tiental organisaties 
die de stichting helpen om 
de doelstelling te realise-

ren. Deze brede steun van 
de reiswereld zorgt ervoor 
dat de stichting inmiddels 
de eerste genomineerden op 
vakantie heeft kunnen stu-
ren. De reisverhalen laten 
zien wat een vakantie voor 
iemand kan betekenen. Kla-
sina: “Het was onvergetelijk. 
Ik ben zo dankbaar. De rust 
van deze week heeft me heel 
goed gedaan. Ik wentel mij 
in een oase van zonlicht. Het 
was een geweldige oplader.”

Stukje geluk
Vakantie is meer dan de reis 
naar de bestemming en het 
verblijf. Vakantie is eigenlijk 
een stukje geluk. Op de web-
site worden verhalen gedeeld 
van mensen die zelf geen va-
kantie kunnen veroorloven, 
maar die door mensen uit 
hun omgeving graag eens 
op reis worden gestuurd. Het 

is een online platform waar 
vakantiegangers en mensen 
in financiële nood elkaar 
‘ontmoeten’ volgens de drie 
principes: Nomineer, Do-
neer en Inspireer.

Nomineer, Doneer 
en Inspireer.
Door iemand te nomineren 
en te motiveren waarom deze 
persoon het verdient, maakt 
diegene kans op een verzorg-
de vakantie. Door middel van 
donaties van vrienden, ken-
nissen of gewoon mensen, 
die graag een ander iets gun-
nen, en sponsoring vanuit de 
reiswereld moet het lukken 
om de vakantie voor elkaar te 
krijgen.

Over reis met je hart
De stichting is pas net begon-

nen. Eind 2015 richtte Mila-
Wit Emonds de stichting op. 
Sinds die tijd zijn er al 20 
reisorganisaties betrokken 
bij de stichting. Deze stellen 
kosteloos accommodaties en 
reizen beschikbaar. Verder 
werkt de stichting met gel-
den ontvangen van donateurs. 
Zo realiseren ze een gratis 
vakantie voor mensen met 
financiële problemen. De va-
kanties variëren van steden-
trips tot weekendjes weg of 
zonvakanties.
Mila Wit-Emonds, oprichter 
en voorzitter Email: mila@
reismetjehart.nl
Tel: 06-524 105 39
Website: 
www.reismetjehart.nl   
 
Over Welzijn Nederland 
Welzijn Nederland wil zorg 

op maat aanbieden, die is af-
gestemd op de problematiek 
en de wensen van de zorgvra-
ger.  Samen met hen wordt 
bekeken welke diensten aan-
sluiten bij zijn behoeften en 
interesses. Daar waar hulp 
nodig is, wordt hulp geboden. 
Vanuit een positieve benade-
ring met oog voor de kwali-
teiten en mogelijkheden van 
de zorgvrager en zijn omge-
ving wordt er samen een plan 
van aanpak opgesteld. Wel-
zijn Nederland werk nauw 
samen met andere (kleinscha-
lige) zorgaanbieders in de re-
gio. Hierdoor kunnen we zorg 
op maat bieden.
Klaas Oostendorp, oprichter 
Email: klaasoostendorp@
welzijn.nl
Tel: 06-22076579
Website: www.welzijn.nl

Reis met je hart laat armoede even vergeten
In Nederland leven er bijna 600.000 mensen in lang-
durige armoede, aldus het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau in het onderzoek 'Een lang tekort; langdurige 
armoede in Nederland.' Cijfers, die aantonen dat er 
in ons land een grote groep mensen leeft, die iedere 
dag geconfronteerd worden met een structureel te-
kort aan geld. Vakantie is voor deze groep dan ook 
bijna geen optie, terwijl dat voor hen een mogelijk-
heid zou zijn om de dagelijkse realiteit even te verge-
ten. Stichting REIS MET JE HART heeft zich het lot 
van deze mensen aangetrokken en zet zich in om ook 
voor hen een vakantie te realiseren.


