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HUMAN INTEREST

Geschreven door 
AMBER ENGELBRACHT

Mijn broer 
                    is op wereldreis…

Mijn broer Don (30) en 

zijn vriendin Jennifer (29) 

zijn vorig jaar met een land-

rover op wereldreis gegaan. 

Ze blijven twee jaar weg, 

dus dat is best bijzonder! 

In september 2008 heb ik hen 
uitgezwaaid met mijn vader, moe-
der, broertje Roy en zus Dunja en 
hun vrienden. Gelukkig bellen wij 
heel vaak met elkaar via Skype en 
krabbelen we op Hyves, want ik 
mis hem wel en vind het heel erg 
leuk om alle avonturen die zij mee 
maken te horen en te lezen!

Don en Jennifer wilden altijd al 
graag op wereldreis. Tijdens hun 
reis komen zij door heel veel 
lan  den, zoals Zwitserland, Italië, 
Turkije, Pakistan, Iran en India. Het 
is de bedoeling dat zij aan het eind 
van de reis in Australië zijn, waar 

ze dan gaan werken. In Nederland 
hebben zij heel vaak in de krant 
gestaan en in India zijn zij zeven 
keer op de tv geweest, omdat veel 
mensen nieuwsgierig zijn naar hun 
reis en alle verhalen.

Don en Jennifer zijn niet met het 
vliegtuig op reis gegaan maar met 
een landrover, die ze zelf hebben 
gekocht. Ze rijden dus heel veel 
kilometers en slapen elke dag op 
het dak van de landrover in een 
speciale tent. Ze hebben € 7. 000 
verzameld door fl essen wijn te 
verkopen voor een goed doel. Dat 
geld gaat naar een opvangcentrum 

voor zieke kindjes in India. Don 
en Jennifer gaan zelf van het geld 
nóg een landrover kopen zodat 
de kindjes met deze auto en dus 
snel naar het ziekenhuis kunnen 
worden gebracht. Dat vind ik heel 
mooi en bijzonder! Misschien 
gaan wij in de zomervakantie naar 
Maleisië, waar Don en Jennifer dan 
zijn. Het lijkt me heel erg leuk om 
hen weer te zien! Wil je ook weten 
wat mijn broer en zijn vriendin 
allemaal meemaken? Er is een spe-
ciale website: www.travelsick.nl 
met foto’s en al hun avonturen. 
Erg leuk om te lezen!

• De laatste avond  

 samen. 

 Vlnr: Jennifer, Roy,  

 Don en Amber.

Héél veel landen

Op het dak slapen

Met deze land-  •

  rover zijn  

  Don en Jennifer  

  op reis. Stoer he?! 
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