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Niet de berg, maar de wijze waarop de groep de 22 kilometer lange beklimming aangaat is uniek. 
Iedereen heeft bijzondere talenten en eigenschappen, maar in essentie zijn we gelijk. Gebruik 
maken van die talenten en deze versterken, dat is waar dit project omdraait. Want hoe ‘anders’ 
iemand zich voelt, welke beperking iemand heeft, samen zijn we sterker en samen 
bereiken we de top!
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Bijzondere groep, unieke missie... 

Eén van de deelnemers, Wiljan, heeft ook Duchenne. Hierdoor is hij 
gebonden aan een rolstoel en hij gaat dan ook de beklimming in zijn 
rolstoel doen. Dit geeft voor de groep extra motivatie om op deze 
manier iets te betekenen voor Wiljan die ook meedoet aan het project.

In de week van 13 t/m 17 september 2017 
gaat een bijzondere groep, onder leiding van 
Stichting WIEL, de Mont Ventoux beklimmen 

vanuit het project ‘Mont Ventoux on Wheels’ om 
uitdagingen te overwinnen en om geld in te zamelen 

voor het Duchenne Parent Project.

Mont
Ventoux
on Wheels

Het MVOW-team
De groep bestaat uit deelnemers in een rolstoel, groep jongeren, senioren, mensen met een ver-
standelijke en lichamelijke beperking, met een GGZ-achtergrond, ervaringsdeskundigen en vluchte-
lingen, maar hiermee is het team nog niet compleet want er gaan ook stagiaires, vrijwilligers en 
professionals mee. Die laatste groep bestaat uit een groep agogen vanuit GGZ Centraal, ’s Heeren 
Loo, Careander, InteraktContour en Stichting WIEL.

Ingrijpende ziekte; Duchenne Spierdystrofie
Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken je spieren langzaam af en word 
je steeds minder sterk. Duchenne is helaas nog steeds niet te genezen en het ‘Duchenne 
Parent Project’ zet zich in voor meer en beter onderzoek naar deze nare ziekte. Om geneesmid-
delen te ontwikkelen en kennis te vergaren rondom deze spierziekte is er geld nodig en daar 
wil de MVOW-groep een bijdrage in leveren!


