E DW I N VA N D E R S A R F O U N DAT I O N

DANKZIJ ROYALE GIFTEN ABA-LEDEN KUNNEN ER MEER KINDEREN
VEILIG NAAR SCHOOL

Veilig fietsen met helm op
Aan het begin van het schooljaar kregen kinderen van
basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam gratis een
fietshelm uitgereikt. Dat gebeurde in het bijzijn van
Annemarie en Edwin van der Sar en een delegatie van
ABA. Door de recordopbrengst van het Charity Dinner
voor de Edwin van der Sar Foundation, konden er
veel meer helmen besteld worden voor schoolgaande
kinderen.
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HELM OP
Het Charity Dinner, dat 16 december 2019 werd

gehouden, stond in het teken van het project ‘Veilig
fietsen naar school’. Dit project stimuleert dat kinderen
op de fiets naar school gaan, maar wel veilig. Dus met een
helm op! Want kinderen in het verkeer zijn kwetsbaar.
Veel fietsongevallen vinden plaats rondom basisscholen.
De Edwin van der Sar Foundation en de ANWB hebben
voor dit project de handen ineengeslagen. Het project
is bedoeld om het stijgende aantal verkeersslachtoffers
op de fiets in Nederland een halt toe te roepen en de
veiligheid voor fietsers rondom school te verbeteren.
Het doel is om het aantal jonge verkeersslachtoffers met
hoofd- en hersenletsel terug te dringen.
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ANWB STREETWISE
De fietshelmen worden verdeeld tijdens

de verkeerslessen, die de ANWB via het
verkeerseducatieprogramma ‘Streetwise’
geeft op Nederlandse basisscholen. Het
Streetwise-programma van de groepen 3
en 4 van de basisschool, wordt voor het
helmenproject uitgebreid met informatie
over de fietshelm en met een praktijkles
op de fiets. Tijdens het uitreiken van de
helmen op basisschool De Blauwe Lijn
deden Annemarie en Edwin mee aan deze
verkeersles. Dat vonden de leerlingen,
weliswaar geboren ruim na de gloriejaren van
onze Ajaxdirecteur, natuurlijk prachtig.

KINDEREN STIMULEREN
Annemarie van der Sar: ‘Door niet alleen een

fietshelm weg te geven, maar dit te combineren
met een leuk verkeerseducatieprogramma hopen
wij het gebruik van de fietshelm te stimuleren.
Dat is belangrijk omdat wij daarmee het aantal
hoofd- en hersenletselgevallen terugdringen. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat het aantal jonge
zwaargewonde fietsers door het dragen van
een fietshelm vermindert met tweehonderd per
jaar. En dat er dan ook vijf jonge verkeersdoden
minder vallen. Dat zijn aanzienlijke cijfers,
want ieder slachtoffer is er een te veel. Door
de opbrengt van het ABA Charity Dinner
hebben wij veel meer helmen voor dit project
kunnen aanschaffen. Door de royale giften
van ABA-leden kunnen er dus meer kinderen
veilig naar school. Geweldig! Onze dank gaat
uit naar iedereen binnen ABA die hieraan heeft
bijgedragen, naar het ABA-bestuur en in het
bijzonder naar Daniëlle Poelstra, Marjolein
Pinkster en Peter Brugman voor hun tomeloze
inzet en energie voor deze speciale gelegenheid.’
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