i4talent brengt Tulpenrallye en Orange Babies samen.
Net als voorgaande edities omarmt de Tulpenrallye ook dit jaar weer een goed doel. In 2019
is dit Stichting Orange Babies geworden. De Stichting zet zich al ruim 20 jaar in voor een
wereld waar geen kinderen meer worden geboren met hiv en een samenleving waar moeders,
kinderen en jongeren, die de gevolgen van de hiv-epidemie aan den lijve ondervinden, een
eerlijke kans op een toekomst hebben.
Danielle Kleyheeg & Isaura Rocha, medewerkers van kersverse sponsor i4talent brachten
de Tulpenrallye en Orange Babies samen. Danielle is voor de 6e keer te vinden achter het
stuur van een de Ford Mustang uit 1966. Isaura reist mee in de speciale oranje i4talent
trailer die alle deelnemers van Andorra tot Valkenburg dagelijks zal voorzien van een
verfrissend glas vers geperste jus d’orange.

Zambia
Niet alleen tijdens de rally zetten de dames zich in voor Orange Babies. In november reizen
ze ook af naar Zambia. Daar nemen ze deel aan een 10-daagse Mountain Bike Tour die
Orange Babies jaarlijks organiseert. Naast de fysieke uitdaging, dagelijks 40 – 80 kilometer
fietsen in de hitte, proberen zij zoveel mogelijk fondsen bij elkaar te brengen. Deze fondsen
komen ten goede van de projecten van Orange Babies in Zambia, die zij met eigen ogen
gaan bezichtigen.
Op 18 mei zal het totaal bedrag bekend worden gemaakt, de fondsen
die worden opgehaald zullen te goede komen van de Pa Kachele
School in Zambia. Dit is een basisschool die zich bevindt in Ng’ombe,
één van de armste sloppenwijken van Lusaka Zambia. Veel van deze
kinderen hebben zelf zorg gedragen voor hun zieke ouders tijdens
de laatste dagen van hun leven. De school biedt ongeveer 400
kinderen in de leeftijd van 7-17 jaar onderwijs en een
voedingsprogramma. Ook heeft deze school twee klassen met
beide tien doven kinderen (special classes). Alle kinderen op Pa
Kachele zijn enkele of dubbele wees als gevolg van de zorgwekkende
hiv-epidemie. Het doel van Pa Kachele is kwalitatief goed onderwijs
bieden aan wees- en kwetsbare kinderen die anders geen toegang
hebben tot onderwijs. Het belangrijkste hierbij is dat zij deze kinderen
uit Ng’ombe en omgeving hoop willen geven op een betere toekomst.

Facts & numbers
Jaarlijks sterven bijna
100.000 Zambiaanse
kinderen voordat zij 5 jaar
worden. 20% overlijdt door
hiv gerelateerde ziekten.
Daarnaast zijn er 1,2
miljoen weeskinderen,
voornamelijk door de
gevolgen van de hivepidemie.
Voor € 50,- kan een kind een
half jaar naar school,
inclusief schoolgeld, uniform en –boeken.

De opbrengst van de Tulpenrallye zal besteed worden aan de
leerlingen van de Pa Kachele school. Zoals Adrian die door een van
de Caregivers van Orange Babies werd gevonden. Hij was ziek, vel
over been, gewelddadig en ging niet meer naar school. Dankzij de
hulp van Orange Babies is hij lichamelijk op sterkte gebracht en zit
nu op de Pa Kachele school. Daar is hij helemaal op gebloeid. Hij speelt met vrienden,

presteert goed op school en doet enthousiast aan activiteiten mee, zoals dans en cultuur.
Dankzij Pa Kachele heeft hij zijn zelfvertrouwen terug.
i4talent & Orange Babies aanwezig tijdens de Proloog
Ook autosport legende Gijs van Lennep zet zich tijdens de rally ook in voor Orange Babies,
door sponsor ruimte op zijn State of Art Porsche beschikbaar te stellen. Mocht u
geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met Frank Pauli (frankjlpauli@yahoo.com). Voor
€ 1.000,- prijkt uw bedrijfsnaam op de wagen. Met deze € 1000,- kunnen 10 kinderen een jaar
naar school!
i4talent is tijdens de Proloog al te zien met de oranje i4talent trailer. De bezoekers en
deelnemers kunnen al langskomen voor een lekker glaasje verse j’us d’orange en kunnen voor
een
bijdrage
van
€ 50 een fotolijstje kopen die je als deelnemer kan meenemen tijdens de Tulpenrallye. Op
deze manier sponsor je een kind in Zambia en reist hij/zij met jou mee tijdens de mooie rit.
Orange Babies maakt graag kennis met u tijdens de Proloog, ook daar kunt u uw steentje
bijdragen! Mocht u nu al een donatie willen doen kan dit uiteraard ook door Danielle & Isaura
persoonlijk te steunen op hun persoonlijke pagina. DONATIE PAGINA
Wilt u meer weten over de stichting kijk dan op Orangebabies.nl.
FOTO’S ORANGE BABIES
Alvast bedankt.
Social
Orange Babies is dit jaar het officiële goede doel van de Tulpenrallye. Doormiddel van diverse
acties, sponsor stickers op de auto van autosport legende Gijs van Lennep, de jus d’orange
trailer van I4talent en activiteiten van Orange Babies, wordt er geld opgehaald voor de
leerlingen van de Pa Kachele school in Zambia. Orange Babies biedt in dit project ruim 400
kinderen in de leeftijd van 7-17 jaar onderwijs en voeding. Op deze manier geeft Orange
Babies deze kinderen uit sloppenwijk Ng’ombe die kampen met de gevolgen van de hivepidemie hoop op een betere toekomst.
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