
 

Uitdaging Expeditie Noordkaap voor DAM 

Twee avonturiers gaan met de Expeditie boordevol uitdagingen naar de Noordkaap 
om donaties in te zamelen voor Drive Against Malaria. Een geweldig initiatief !  

2022 | Januari  | Redactie NGO Stichting Drive Against Malaria |  En dat doen de twee broers Evert en 
Egbert Thomas vol passie en enthousiasme. In Januari 2022 doen zij mee aan Expeditie 
Noordkaap in de speciaal aangepaste Range Rover Sport. Samen zijn zij vertrokken met 21 
teams en gaan zij de 8000 kilometer lange uitdaging aan.  

 

 



 

 

De Expeditie is een dubbele Missie 

 ‘’Wij willen met onze expeditie naar de Noordkaap aandacht vragen voor de hulporganisatie 
Drive Against Malaria.’’ Met deze grootmoedige deelname om donaties bij elkaar te brengen 
voor onze hulpmissies’s, helpen zij om de situatie van duizenden kinderen in Afrika te 
verbeteren met levensreddende medicatie voor zieke kinderen.  
 

De Expeditie is een dubbele Missie geworden van het nobele Team ‘The Ranger Brothers’  om 
ervoor te zorgen dat kinderen met levensbedreigende malaria de meest effectieve en moderne 
medische zorg en ondersteuning krijgen in de meest afgelegen gebieden in tropisch Afrika.  

Verbondenheid 

Drive Against Malaria staat net als Expeditie Noordkaap voor verbondenheid. En dat hebben we 
vooral in deze tijd allemaal nodig. Dat het Expeditie Team DAM heeft gekozen als goed doel 
geeft ons extra motivatie om alle uitdagingen aan te gaan om onze doelen te realiseren.  

Drive Against Malaria is dankbaar voor elke donatie in de strijd tegen malaria. Het Expeditie 
Team wil u oproepen om de DAM te steunen! Ons werk is steeds belangrijker geworden nu met 
alle gevolgen van de onderbroken malariazorg vanwege corona. Het Team laat zien dat zij 
midden in de essentie van het leven staan en DAM steunen in haar strijd tegen malaria. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Het uiteindelijke doel 
 
Expeditie Noordkaap staat voor 8 dagen vol uitdagingen. De Noordkaap ligt op het 
eiland Magerøya wat het noordelijkste punt van Europa is, op 307 meter boven het niveau van 
de Arctische Oceaan.  Expeditie Noordkaap is een 8-daagse expeditie naar het noordelijkste 
puntje van het Europese continent. De 22 teams ondernemen sneeuwscootertocht, 
huskeyhondentocht en het uiteindelijke doel is natuurlijk het bereiken van de Noordkaap.   
 
 
Opgeven is geen optie 

De teams zullen tijdens de barre tocht continue te volgen zijn via een ingebouwd track en trace 
system. Ook zal er regelmatig via social media verslag gedaan worden van de winterse 
activiteiten die de teams onderweg doen. En wat er ook gebeurt, opgeven is geen optie.  
 



 

 

Logbook: 2 Februari 2022 

Evert en Egbert – Team The Range Brothers -  
bereiken de Noordkaap.  

We weten dat de expeditie niet gemakkelijk is maar dat maakt elke uitdaging spannend.  
Ons verbonden doel is om de wereld te laten zien dat we nog steeds geweldige dingen kunnen 
bereiken. Egbert en Evert zijn vanaf de start vastbesloten om samen met 21 teams de Noorkaap 
te bereiken en dat is wat zij hebben gedaan. En dat Drive Against Malaria hier ook bij betrokken 
is, dat gevoel is ongelooflijk. □ 

 

BRONNEN: 

www.facebook.com/evert.thomas 
www.expeditie-noordkaap.nl 
Land Rover Nederland 

 

http://www.facebook.com/evert.thomas
http://www.expeditie-noordkaap.nl/

	Uitdaging Expeditie Noordkaap voor DAM
	Verbondenheid


