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Lieve allemaal,

9 november 2021 begint
onze reis vanaf Portugal,
via Afrika naar de Cariben.
Hier kijken wij enorm naar
uit en jullie maken dit
mogelijk. In deze
nieuwsbrief schrijven wij
over onze avonturen voor
en tijdens de reis. We
beginnen bij het begin.

kerstavond

Het was kerstavond 2020 toen we met zijn tweeën aan
het eten waren en we Masterskip voorbij zagen komen.
Dit maakte gelijk enorme indruk op ons, want hoe cool
zou het zijn als wij daar over een jaar zouden zitten.
Op een boot met allemaal andere leerlingen, weg van
corona, weg van sociale media en weg van onze
ouders. We maakten gelijk een heel plan 
om onze ouders te overtuigen
van deze avontuurlijke 
studiereis. 

HET BEGIN VAN ONS

AVONTUUR

I N  D I T  N U M M E R

roosenfayopzee@gmail.com

roosenfayopzee.nl



"Vanaf
Portugal de
Atlantische
oceaan over"

Welke reis?
Nadat we hadden besloten dat we heel graag een masterskip reis
wilden maken kwam de vraag welke we het beste konden kiezen.

Masterskip biedt 5 reizen aan. Reis 1 zeilt vanaf Portugal de
Atlantische oceaan over, reis 2,3,4 zeilen rond de Cariben en reis 5

zeilt vanaf de Cariben terug naar Nederland. Reis 1 had voor ons alle
pluspunten. Het is een enorm avontuur dat we 3 weken lang de

Atlantische oceaan oversteken met beperkte middelen. Het wordt
echt hard werken waarbij zonnen geen optie is. ‘s nachts lopen we
wacht en overdag hijsen we de zeilen. Uiteindelijk komen we aan in
de Cariben. We wisten het zeker, dit is de reis die wij willen maken.

Want, wie kan zeggen dat hij of zij op 16 jarige leeftijd op een
zeilschip de Atlantische oceaan heeft overgestoken?

 
 

Beslissingen maken
De eerste paar weken waren we erg enthousiast en konden we de consequenties van inschrijven nog niet overzien.
Toen kwamen de harde gesprekken met papa en mama, waarbij we erachter kwamen hoe serieus dit eigenlijk is. Wij

werden geconfronteerd met de vragen hoe wij 8.000 euro per persoon wilden ophalen, vonden we het erg om een
schuld over te houden en zijn wij wel zo zelfstandig? We wilde deze reis nog steeds erg graag maken, maar vroegen

ons af of dit niet te hoog gegrepen was. De oom en tante van Roos (Ton en Carolien) hebben toen geholpen met
ideeën bedenken om geld op te halen. Uiteindelijk bleek dat een goed doel koppelen aan de reis helpt om

bijvoorbeeld sponsoren te vinden. Unicef, the plastic soup foundation en ocean-cleanup zijn gecontacteerd. Ze
hadden helaas allemaal geen interesse in een samenwerking. Voor meer ideeën hebben we ons toen ingeschreven

voor een fondswerving avond.
 



Toestemming school
Het was niet mogelijk om naar school te gaan, dus

hebben we samen met de directeur een online
meeting gehouden. We vonden het hartstikke
spannend en we hoopten dat we toestemming

zouden krijgen voor de reis. Voor de online meeting
hadden we een hele presentatie voorbereid waarbij
we uitlegde waarom de school ons toestemming zou

moeten geven. Aan het eind van de presentatie
begon de directeur te praten en we keken elkaar
gespannen aan. Hij zei: “Prachtige presentatie

dames, en wat een pitch. Had niet gehoeven, want
jullie krijgen sowieso toestemming.” Al die stress

voor niets. ;)
 

Definitief inschrijven
Alles liep op rolletjes, maar was Roos nog niet helemaal zeker. Als ik voor mezelf spreek

vind ik het lastig om beslissingen te maken waarbij niet alles duidelijk is. Ik weet
bijvoorbeeld niet of ik al het geld ga ophalen, en dat vind ik erg spannend. Daarom

hebben we nog een keer met onze ouders een serieus plan gemaakt waarbij we zekere
inkomsten tegenover onzekere inkomsten hebben gezet. We hebben besloten om het te

gaan doen en de reis definitief te maken. Dit zouden we vrijdag na school gaan doen,
totdat we ineens tijdens de les een appje van masterskip kregen. Hierin vertelde ze ons

persoonlijk dat de reis bijna vol was en we echt niet meer konden wachten met
inschrijven. Tijdens de Biologieles hebben we ons avontuur definitief gemaakt. En wat

blijkt, wij waren de 2 laatste die nog mee mogen. 
 

Sponsoren
Tijdens de fondswerving avond was er een jongen die

het hele bedrag had opgehaald via sponsoren en
nieuwsbrieven. Hij heeft ons toen erg geholpen om een
document te maken waarin beschrijven waarom we met
masterskip mee willen varen en wat sponsoren eraan

hebben om ons te sponsoren. Dit document hebben we
toen op een avond laten lezen aan Pascal Duijne en
Veronique Vonckx. Hierbij gaven we een pitch en de
eerste sponsor was binnen, DNA-Notaris. Dit gaf ons

veel zelfvertrouwen en zo werden we steeds
gemotiveerder. Toen Erik en Karin Tax van Tax wijn ook

sponsorde hebben we een mail gestuurd naar de
directeur van onze school.

 

 Sponsor worden? Voor bedrijven hebben we diverse sponsorpakketten en voor particulieren kunt u voor slechts
$50,- een abonnement afsluiten op onze nieuwsbrief.

 
Klik hier voor meer informatie op onze site.

 
 
 
 

"DE  2  LAATSTE  

D IE  NOG 

MEEMOGEN"

We hopen dat u het leuk vond om te lezen hoe we zijn begonnen aan dit avontuur. Volgende maand verschijnt er weer
een nieuwe nieuwsbrief waarin we vertellen wat we hierna hebben meegemaakt. 

https://www.roosenfayopzee.nl/


Onze sponsoren
 

TAX WIJN

“Tax wijn is dé onafhankelijke en
zelfstandige wijn en whisky specialist
voor Arnhem en omstreken.”

DNA NOTARIS

“In alle fasen van het leven zorgen wij
dat zaken goed geregeld zijn”

BVA AUCTIONS

"Het grootste online veilinghuis"

DE SNAIJER

"De Snaijer heeft alle vakkundigheid
om een goed product af te leveren,
zoals alle soorten stuc- en
spuitwerk." 



BEN TECKEL

Instagram: ben_teckel
Website: benteckel.nl

BMV MAKELAARS

"Bij BMV Makelaars kijken we verder
dan alleen de woning of een object."

Jetje in de keuken

Instgram: jetje_in_de_keuken
                         Website: https://jetskitchen.wordpress.com/recipes/

"Ben teckel is een kledingmerk dat zich richt
op prints dat dierenwelzijn uitbeeld, een
gedeelte van de opbrengst gaat naar een
goed doel."

https://stmakelaars.nl/arnhem/over-ons

