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Youp: “ Toen ik merkte dat ik rijk begon te worden –zo rond 1986- heb ik er behoorlijk mee 
geworsteld. Echt enorm. Ik voelde me schuldig, lullig. Vervolgens heb ik mezelf de vraag 
gesteld: ga je er nou van genieten of niet? Het antwoord was uiteindelijk: “ja”. Ik heb mijn geld 
per grap verdiend. Mij heb je nooit in een reclame gezien. Ik ben ook nooit van vriendenkring 
veranderd. Ik heb een huis aan zee dat door mijn vrienden gebruikt wordt. Iedereen mag daar 
zitten. Verder interesseert het me niet. En ik heb een stichting opgericht, Alle Beetjes, voor 
Derde Wereldprojecten. Allemaal kleinschalige projecten; een Volkswagenbusje in Mali, een 
huis voor lijmsnuivers in Brazilië. Waarom? Omdat het moét! Zo hebben mijn ouders me 
opgevoed. Ik leerde thuis dat je geld niet zomaar krijgt, maar dat je het moet verdiénen. In dat 
opzicht zijn mijn ouders en de rest van m’n familie nog altijd ijkpunten voor me. En voor de 
Drive Against Malaria gaan we samen bekijken hoe we die kleine negertjes kunnen laten 
leven.’  

De Stichting “Alle Beetjes” van Youp van ’t Hek heeft de Drive Against Malaria 5.000 Euro 
geschonken.  

Julia Samuel: “Hiermee hebben wij  1000 gezinnen kunnen helpen aan een 
geïmpregneerd muskietennet. Dat betekent dat er gemiddeld 3 tot 5 kinderen voor de 
komende jaren beschermd zijn tegen malaria. De netten hebben we onder de armste 
bevolkingsgroepen gedistribueerd in Kameroen.” 
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