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Droomrit in een Ferrari
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Rondtoeren in een Ferrari. Of in een 
Lamborghini, Maserati of Porsche. Kinderen 
van Adelante genoten met volle teugen van 
hun droomrit door Zuid-Limburg.H ij vindt het maar

wat chic. Pim Klin-
kenberg (16) uit
Voerendaal heeft
zichtbaar genoten

van zijn droomrit door het Heu-
velland. Dat blijkt wel bij terug-
komst. „Gaaf toen we gas konden
geven op de autobaan”, glundert 
hij. Pim is maar wat blij dat hij 
deze zondag mag meerijden in
een Porsche 997 Carrera 2S. Hem
maak je niets wijs over auto’s,
want hij is liefhebber en „weet er 
alles van”. Dat beaamt ‘zijn’ 
chauffeur Jur Baggen uit Beek,
die speciaal deze dag vrijmaakt 
om kinderen met zijn ‘vette’ wa-
gen een onvergetelijke dag te be-
zorgen. „Pim kon me van alles
vertellen over auto’s. Ik ben blij 
dat ik dit kan doen voor deze kin-
deren. Ik weet dat ze hier naar

uitkijken. Als zij plezier hebben, heb
ik dat ook.”
En hij is niet de enige. Op het terrein
van zorggroep Adelante in Hoens-
broek, waar iedereen zich verza-
melt, zijn deze zonovergoten zon-
dag veel stralende gezichten te zien.
Ouders en vrijwilligers helpen de
kinderen in de niet alledaagse wa-
gens.

Stichting
Zo’n honderd eigenaren van
Stichting
Zo’n honderd eigenaren van
‘droomauto’s’ hebben zich deze dag
aangemeld bij de organisatie om 
evenveel jongens en meisjes rond te
rijden. Deze stichting, Je Droomau-

to, wil kinderen met een beperking 
of chronische ziekte een dag bezor-
gen waarop ze even hun beperking 
vergeten. De droomrit wordt iedere
twee jaar georganiseerd. „Het is een
behoorlijke happening en vergt veel
werk, maar de kinderen kijken hier 
echt naar uit. Het is heel leuk om te
doen”, vertelt Dominique Huve-
neers van de stichting. Huveneers 
werkt als hoofdverpleegkundige bij
Adelante en houdt goed in het oog of
‘het allemaal past’. 
„Het is een dagje uit voor de kinde-
ren. Ze krijgen hier eten en we spe-
len de tombola. Ieder kind gaat met
een prijs naar huis. Voor de ouders

is het eigenlijk ook een fijn tref-
fen.” 
Dat beaamt Gianni Baggen uit 
Wijlre. Zijn zoon Giel (12) doet al
voor de vierde keer mee en kijkt 
hier altijd naar uit. „Hij houdt van
auto’s, van formule 1, van het ge-
luid. Hij vindt dit geweldig. Plus-
punt is ook dat wij als ouders
eens bij kunnen praten, want je
ziet elkaar niet veel. De meeste
kinderen gaan met taxivervoer 
naar school.”

Uitje
In lange linten en onder politie-
Uitje
In lange linten en onder politie-
escorte trekken de wagens door
het Heuvelland. Een andere rou-
te leidt van Hoensbroek richting
Elsloo. Ook voor Sebastiaan Bo-
nus uit Bunde is dit „een echt 
uitje”. Hij heeft het geluk dat hij 
in de wagen zit van zijn keuze: 
een knalrode Ferrari. „Toffe auto
dit. Geweldig. Hier heb ik naartoe
geleefd.”

Kinderen van Adelante maakten gisteren een onvergetelijke rit door het Heuvelland.  FOTO BAS QUAEDVLIEG


