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Geachte heer/mevrouw,

Graag vertel ik u over een bijzondere gebeurtenis die binnenkort plaats gaat vinden, wellicht heeft u er al iets over 
gehoord of gezien in de lokale en/of landelijke media. Eind juni neem ik deel aan een expeditie waarin brandweermannen 
en brandwondenslachtoffers samen een van de hoogste bergen in de wereld gaan beklimmen:  
de Carstensz Piramide in Papoea (4884 meter hoog), de meest oostelijke provincie van Indonesië. Het zal een zware, 
mooie, bijzondere maar vooral inspirerende expeditie worden waarvan een 3-delige documentaire wordt gemaakt en naar 
alle waarschijnlijkheid uit zal worden gezonden door Discovery Chanel, wellicht in meerdere landen over de hele wereld.  

Wat de documentaire betreft heeft deze onlangs een verrassende wending genomen. De expeditie zal in beeld 
worden gebracht vanuit twee personen; ikzelf (brandwondenslachtoffer van de Nieuwjaarsbrand in Volendam) en 
Hans Wijnand (hoofd brandwacht corps Amsterdam-Amstelland). Wij willen met deze expeditie heel graag andere 
brandwondenslachtoffers inspireren door hen te laten zien dat je leven na brandwonden niet over hoeft te zijn, het kan je 
juist (letterlijk) tot grote hoogten brengen. Het zou toch geweldig zijn als we door het uitzenden van de documentaire in 
verschillende landen heel veel mensen kunnen bereiken en inspireren. 

Om deze expeditie plaats te laten vinden zijn sponsors nodig, vandaar dat ik u via deze weg benader. Ik ben benieuwd 
of uw organisatie eventueel bereid is om een bijdrage te leveren aan dit project. Als bedrijf kunt u naar uw klanten 
communiceren dat u bijdraagt aan dit geweldige en uitdagende project. Voor een voorbeeld hiervan zie de link onderaan 
deze brief. Tevens nodig ik u graag uit om een kijkje te nemen op onze website en Facebookpagina. Meer informatie over 
deze bijzondere expeditie kunt u vinden in de PowerPoint presentatie waarvan de link is bijgevoegd. 

Namens mijzelf en de overige expeditieleden dank ik u voor uw tijd 
en ik zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet. Voel u vrij om 
voor meer informatie of vragen contact met mij op te nemen.

Met vriendelijke groet,

René Tol
renetol@ziggo.nl
Tel. 06-12435500

Link naar PowerPoint presentatie:
https://www.dropbox.com/s/fdv4td6w0k2w0yp/Presentatie%20Carstensz.pptx?dl=0

Voorbeeld communicatie over de expeditie van uw bedrijf:
http://www.molenaarenzwarthoed.nl/maatschappij/firefighters-burn-survivors  

Internetsite:  http://brandweerexpeditie.com/
Facebook: https://www.facebook.com/brandweerexpeditie

Het Carstensz Pyramide expeditieteam


