Eendracht dagtochten voor cliënten van Voedselbanken Nederland
''De boot opzich is al een belevenis! Er is zoveel te zien, meehelpen
mag, en sommigen hadden nog nooit op een boot gestaan, laat
staan gevaren! Wat een avontuur!''
Gast dagtocht Eendracht 2018
Een dag zorgeloos uitwaaien op de Noordzee met het gezin is wat
Zeilschip Eendracht de voedselbank aan wil bieden. Tijdens een
dagtocht aan boord van Nederlands grootste driemastschoener
Eendracht, staan de deelnemers aan het roer, hijsen ze de zeilen
en genieten van een dag op zee. De stuurman legt uit over
navigatie, de machinist laat de machinekamer zien en de kok
bereid een heerlijk gezonde lunch en diner in de kombuis. Even
geen zorgen, lekker eten en een heel mooi uitje in de
vakantieperiode zodat de kinderen na de zomer ook een bijzonder
verhaal op school kunnen vertellen, misschien willen zij, nadat ze
met de kapiteinspet op de foto zijn geweest later ook wel zeeman
worden! Het verblijf op de Eendracht is niet alleen een gezellig tripje voor veel plezier, maar draait ook
om de elementen van samenwerken, elkaar leren kennen, aanpakken en alles te weten komen over
zeezeilen en de bedrijven in de haven. Een perfecte dag uit voor iedereen tussen de 8 en 80 jaar!
'' Een dag met een gouden rand dus. Iedereen keerde ontspannen weer naar huis.''
Gast dagtocht Eendracht 2018
Meer families een bijzondere belevenis en geluksmomenten!
Elke familie heeft zijn eigen verhaal en is vaak door een vervelend voorval bij de Voedselbank terecht
gekomen. Het is fijn deze groep een zorgeloze dag uit cadeau te doen. Dit is waarom wij deze kans
bieden. Er zijn aan boord namelijk genoeg plekken om te genieten van het uitzicht op zee of om actief
deel te nemen aan de zeil activiteiten. De crew van de Eendracht bestaat vrijwel helemaal uit vrijwilligers.
Tijdens dit zeiluitje vertellen zij met passie en enthousiasme alles over het schip en het leven op zee.
Door 3 dagtochten aan te bieden aan de verschillende voedselbanken kunnen wel liefst 270 personen dit
avontuur aangaan. Ook heel bijzonder is dat de Voedselbank vrijwilligers, de cliënten van en naar het
schip brengen.

Nog enkele quotes van gasten van 2018
''Het plezier begint al bij de aankondiging dat de Eendracht een dag organiseert! De mensen die vorig jaar
meegingen waren zó enthousiast, dat de achterblijvers dit jaar niet mis wilden grijpen. Bij het uitdelen van
de uitnodigingen hadden we de eerste aanmeldingen al binnen.''
'' Terwijl wij lekker zaten te genieten zorgde de bemanning, bestaande uit louter ervaren en enthousiaste
vrijwilligers, ervoor dat het ons aan niets ontbrak en vertelden zij ons van alles over de Eendracht en de
reis.''
'' Op zee was het genieten van de rust, het water en het uitzicht op de kust van Scheveningen.''

