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ALPHEN - DAT HOOR JE NIET VAAK: 
EEN SUCCESVOL ONDERNEMERSPAAR 
DAT WERK EN PERSOONLIJKE AMBI-

TIES LAAT VOOR WAT ZE ZIJN, OM EEN 
MAANDLANG VRIJWILLIGERSWERK 
TE DOEN IN EEN ZUID-AFRIKAANS 
KINDEROPVANGHUIS. INKOMSTEN 

HEBBEN PIETER HUIZENGA EN AMBER 
TIMMERMAN DIE PERIODE NIET, DUS 

BETALEN ZE VAN HUN SPAARGELD 
VACCINATIES, TICKETS, VERBLIJF EN 
ETEN, PLUS DE VASTE LASTEN VAN 

THUIS. HET SPONSORGELD DAT PIETER 
BINNENKORT BIJEENLOOPT MET TWEE 

MARATHONS, WORDT NATUURLIJK 
VOLLEDIG BESTEED AAN HET OPVANG-

HUIS.

Door Jolanda van Luinen

OVER DE SPONSORING

In twee weken tijd twee marathons 
lopen? Hoe kom je erop?!
Pieter: ,,Dat is onze manier om geld te 
verdienen voor het Zuid-Afrikaanse 
project Mother of Peace, van de Ne-
derlandse stichting Be More, waar we 
dit najaar een maand vrijwilligerswerk 
gaan doen. Naast deze tijdelijke hulp in 
natura geven wij het opvanghuis graag 
een financiële bijdrage, die ze kunnen 
besteden aan structurele zaken. Van-
daar onze marathonsponsoractie. Pas 
sinds vorig jaar doe ik aan hardlopen. 
In april 2007 heb ik samen met Richard 
Bottram voor KWF Kankerbestrijding 
de marathon van Rotterdam gelopen. 
Ter nagedachtenis aan zijn vriendin 
Elise - gestorven aan longkanker - en 
om geld op te halen voor KWF, liep hij 
toen een jaar lang elke dag een mara-
thon. Die van Rotterdam was vanwege 
het hete weer een uitputtingsslag, maar 
hardlopen voor een goed doel moti-
veerde me enorm. Het komt toevallig 
zo uit dat ik straks kort op elkaar twee 
marathons ga lopen: op 7 september in 
Hoofddorp en de 21ste in Groningen. 
Aan vrienden, familie en zakenrelaties 
hebben wij gevraagd of ze mij per gelo-
pen kilometer willen sponsoren. Geld 
vragen zonder een tegenprestatie te le-
veren, vinden wij namelijk niets. Net 
zo min als dat wij ‘alleen maar’ geld aan 
een collecte willen geven. Liever zet-
ten wij ons daadwerkelijk in een voor 
goed doel, zoals nu Mother of Peace. 
De welvaart in Nederland is zo hoog, 
dat ik het een voorrecht vind te betalen 
om vrijwilligerswerk te mogen doen. 
Nu eens niet aan mijn eigen carrière 
denken, maar iets doen voor een ander. 
Round Table 84 ‘Oude Rijn’, waar ik 
lid van ben, heeft al een mooi bedrag 
overgemaakt op het rekeningnummer 
van de sponsoractie. Geweldig, zoals er 
met ons meegeleefd wordt!”
,,Hoe ik me heb voorbereid op 84 ki-
lometer hardlopen? Elke zaterdag loop 
ik een halve marathon, want trainen 
op een hele is niet gezond. Daarnaast 
loop ik kortere stukken hard en doe ik 
aan spinning. Ik wil namelijk niet al-
leen de twee marathons uitlopen, maar 
ook nog eens een goede tijd neerzet-
ten. Door een gedegen voorbereiding 
hoop ik niet na 30 kilometer de spreek-
woordelijke man met de hamer tegen 
te komen.”

OVER PRIMITIEF

Waar komt de drang vandaan om 
dit alles te doen?

Amber: ,,Al jaren loop ik met het idee 
om iets voor een buitenlands weeshuis 
te doen, want alleen geld geven zegt 
mij niets. Met een eigen zaak kun je 
echter niet te lang weg. Via stichting 
Be More kun je gelukkig voor een 
korte periode aan de slag. Twee jaar 
geleden hebben we als toeristen Kenia 
leren kennen; nu wil ik Zuid-Afrika 
leren kennen door om te gaan met de 
inwoners. In eerste instantie dacht ik er 
zonder Pieter naartoe te gaan, dus was 
ik erg verbaasd dat hij ook enthousiast 
was. Natuurlijk is het veel leuker om 
samen te gaan. We vliegen 12 uur aan 
een stuk, overnachten in Kaapstad en 
worden daar opgepikt om naar Durban 
te reizen.”
Pieter: ,,Waar we uiteindelijk uitkomen 
is een groot, omheind terrein, ‘in the 
middle of nowhere’. Op dat terrein zijn 
twee projecten, met een dorpje vlak-
bij. We verblijven met z’n zessen in een 
eenvoudig huisje met stapelbedden. De 
anderen zijn vier meiden. We hebben 
elkaar op de voorlichtingsdag van de 
stichting ontmoet en er was meteen een 
klik. Overigens werken Amber en ik 
overdag niet bij elkaar, want ze hebben 
de koppeltjes liever apart.”
Amber: ,,Ik houd niet van kamperen, 
maar zo primitief wordt het gelukkig 
niet. We hebben er een nette badka-
mer en een gezamenlijke keuken, waar 
we met z’n zessen om de beurt koken. 
Aan zulke projecten doen voorname-
lijk meiden mee. De stichting is bezig 
mannen te stimuleren om ook te ko-
men helpen.”
Pieter: ,,Ik was er zelf ook nooit opge-
komen om dit werk te gaan doen. Als 
we terug zijn, ga ik een paar keer op 
informatiedagen over onze ervaringen 
vertellen. En ik hoop dat mijn verhaal 
op de weblog ook mannen aanspreekt, 
want voor de kinderen is het goed te 

zien dat vrouwen én mannen hen hel-
pen.”
Amber: ,,Maar het is niet zo dat we 
mensen in onze omgeving overhalen 
om ook naar zo’n project te gaan. Al-
leen als ze zelf om informatie vragen, 
zullen wij die geven.”

OVER CAPACITEITEN

Wat denken jullie te kunnen bete-
kenen voor dit project?
Pieter: ,,Stichting Be More heeft onge-
veer tien kleinschalige projecten. Wij 
hebben gekozen voor een opvanghuis 
met vijftig kinderen tot 18 jaar, die on-
der de hoede staan van vijf ‘moeders’. 
Wij willen hen ontlasten door de kin-
deren 1-op-1 aandacht te geven, spel-
letjes met hen te doen, hun Engels te 
leren en mee te gaan op doktersbezoek. 
Veel van deze kinderen hebben hiv of 
aids, zijn slachteroffer van seksueel mis-
bruik of zijn aidswezen. Wij weten niet 
welke kinderen besmet zijn, maar dat 
hoeft ook niet; voor ons is iedereen ge-
lijk. Wel hebben we instructies gekre-
gen, zodat we niet zelf besmet raken.” 
,,De kinderen doen er nog spelletjes 
zoals zakdoekje leggen. Computers met 
spelletjes en internet hebben ze niet. 
Dus rijden we in de weekenden ergens 
naar  toe waar een internetcomputer is, 
om ons weblog bij te houden. Het heeft 
me erg verbaasd dat iedereen in Zuid-
Afrika een mobieltje heeft, ook bewo-
ners van lemen hutten. Vroeger waren 
ze nog blij met pennen, nu met oude 
mobieltjes. Dus wie een exemplaar 
heeft dat niet meer gebruikt wordt, kan 
‘m aan ons meegeven.”

Is een maand helpen eigenlijk niet 
kort?
Pieter: ,,Ik kan nu nog niet inschatten 
of een maand daar werken kort of lang 
is.”

Amber: ,,Je moet er in ieder geval niet 
naar toe gaan met het idee iets groots 
uit te richten. Naast dat je de kinderen 
aandacht geeft, probeer je met je eigen 
capaciteiten iets voor hen te bereiken. 
Als je een goede prater bent, kun je bij-
eenkomsten organiseren, bijvoorbeeld 
over seksualiteit. Of je probeert gratis 
medicijnen te regelen. Maar er zijn vast 
ook wel klusjes die moeten worden uit-
gevoerd. Waar wij terechtkomen zijn 
ze heel gelovig en dat zul je in ieder 
geval moeten respecteren. Wij zijn erg 
enthousiast over dit project, maar ik 
ben wel benieuwd of we achteraf den-
ken: wat waren we naïef toen we eraan 
begonnen.”
Pieter: ,,Het zal in ieder geval confron-
terend zijn en een goede manier om je 
eigen leven te relativeren.”

OVER WERELDBURGERS

Niet alleen qua werk, maar ook 
qua reizen zijn jullie ondernemen-
de types, toch?
Amber: ,,Ik wil inderdaad alles zien en 
weten, en voel me een echte wereld-
burger. Inmiddels ben ik zes keer in 
Amerika geweest. Als ik de hoogste, 
internationaal erkende, pilates oplei-
ding heb afgerond, kan ik gaan werken 
waar ik wil. Dus wie weet in welke 
wereld ik straks rol.”
Pieter: ,,Voor mij was reizen niet zo 
vanzelfsprekend, want tot drie jaar ge-
leden had ik vreselijke vliegangst. Die 
twee uur vliegen naar Toscane om daar 
te trouwen was te overzien, maar onze 
huwelijksreis naar de Maladiven vond 
ik al minder leuk. Op een vlucht naar 
Mexico stond ik zelfs doodsangsten uit. 
Via stichting Valk ben ik voor 100 pro-
cent hiervan genezen en sindsdien geef 
ik in luchtvaartthemapark Aviodrome 
voorlichting aan vliegangstpatiënten. 
Maar ondanks dat ik tegenwoordig de 

hele wereld over vlieg, denk ik dat ik 
altijd wel terug blijf komen naar Al-
phen. Als lid van de historische vereni-
ging vind ik het de mooiste stad van 
Nederland, met een gezellige dorpse 
mentaliteit.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Pieter Hui-
zenga en Amber Timmerman ver-
wachten? 
Amber: ,,Ik ben niet zo van de toe-
komstplannen. Want als je je op iets 
blindstaart, mis je veel.”
Pieter: ,,Ik wil het maximale uit mezelf 
en mijn bedrijf halen, ook voor een an-
der. En ik hoop dat Amber en ik elkaar 
zo blijven aanvullen als we nu doen. 
Ik zie ons als een motor met zijspan, 
waarbij we afwisselend de bestuurder 
en bijrijder zijn.”

Voor meer informatie over dit project 
en/of de sponsoractie van Pieter en 
Amber kan gekeken worden op www.
be-more.nl en http://pieterenamber.
helptmee.nl of gemaild worden naar 
pieterhuizenga@casema.nl

PIETER HUIZENGA EN AMBER TIMMERMAN: ,,BETALEN OM IN ZUID-
AFRIKA VRIJWILLIGERSWERK TE MOGEN DOEN IS EEN VOORRECHT”

Dit gedreven ondernemerspaar gaat zich een maand lang onbezoldigd nuttig maken in een Zuid-Afrikaans kinderopvanghuis.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Pieter Huizenga en Amber 
Timmerman
Geboortedatum: hij op 21 mei 
1973, zij op 25 mei 1975
Geboorteplaats: hij Emmen, zij 
Alphen aan den Rijn 
Beroep: hij is eigenaar van Finan-
cieel Advies Bedrijven (FAB), zij is 
mede-eigenaar van Keramida en pi-
lates instructeur
Relatie: vandaag (2 september) 3 
jaar getrouwd 
Kinderen: geen
Hobby’s: hij: hardlopen, praten, 
sociaal bezig zijn; zij: schilderen, 
sporten, aan pilates doen, reizen
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