FACTSHEET DE-ICE
Naam

Dutch Expedition - Inspired by Climbing Everest 2005 (De-ice)

Internet

www.de-ice.nl

Adres

Iepenlaan 46
6921 XN Duiven

Bankrekening

48.56.74.599

Bestuursvorm

Stichting
KvK Haaglanden 27259903

Doel / missie

De groep mensen met astma die op 17 september t/m 22
oktober 2005 de Noordcol van de Mount Everest (op ruim
7066 meter) gaat beklimmen wil een voorbeeld zijn voor
mensen met een beperking.
De missie is om door middel van het beklimmen van de
North-col van de Mount Everest mens en maatschappij te
inspireren dat eenieder met of zonder beperkingen in staat
is tot grote prestaties, op het moment dat je in beweging
komt en uitgaat van je mogelijkheden in plaats van je
beperkingen.

Goede doelen

De groep wil zich inzetten voor het astmatische kind in
Nederland en Nepal.
- Nederland: via voorlichtingsprojecten op scholen;
- Nepal: via steunen van de stichting Nepalimed.

(Wetenschappelijk) De expeditie is een unieke gelegenheid waarbij 25 mensen
Onderzoek
met stabiel astma zich op grote hoogte bevinden. De-ice
wil dan ook graag een bijdrage leven aan (wetenschappelijk) onderzoek. Verzamelde gegevens worden na afloop
van de expeditie gepresenteerd
Deelnemers

25 deelnemers geselecteerd op basis van:
- stabiel astma (na uitvoerige medische test);
- groepsgevoel / geen neiging de groep in gevaar te
brengen;
- stressbestendigheid;
- motivatie om de expeditie vanaf het begin vorm te
willen geven.
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Begeleiders

-

Ambassadeurs

Auspiciën

- Beklimmer
Mount Everest ’90
Mevr. Tineke Renkema - Longarts
Dhr. Ronald Hulsebosch - Expeditie arts / huisarts
Dhr Frank Husslage
- Instructeur
Dhr. Frank Rempe
- Instructeur

-

Dhr. Hans Breukhoven

-

Dhr. Relus ter Beek
Mevr. Erica Terpstra
Mevr. Judith Bosch

-

Koninklijke Nederlandse Klim- en
bergsportvereniging (NKBV);
Astma Fonds.

Media

Dhr. René de Bos

- CEO Free Record Shop
Holding NV
- CvK Drenthe
- Voorzitter NOC*NSF
- tv presentator,
mediatrainer

De totale expeditie wordt door een eigen professioneel
filmteam op film vastgelegd. Hiervan wordt na afloop van
de expedite een TV documentaire gemaakt.
Van de expeditie wordt een fotoboek gemaakt.
De-ice is diverse malen op radio en tv geweest; er zijn
reeds vele artikelen in de pers verschenen.

Begroting

Ca 430.000 euro
Te financieren door:
Ambassadeurs
Bedrijven / Fondsen / Particulieren
Deelnemers

35 %
40 %
25 %

Alle deelnemers dragen zelf 4000 euro bij en zijn de
verplichting aangegaan om ieder 2500 euro bijeen te
brengen uit sponsoring.
Advisering
sponsoring /
fondsenwerving

WWAV Van Rooij (Sponsoring) te Woerden
- Dhr. E. Denneman
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Veiligheid:
medische
verantwoording

Uit wetenschappelijk onderzoek worden geen aanwijzingen
gevonden dat hoogte een extra risico vormt voor mensen
met astma en blijkt verblijf op hoogte zelfs een positieve
invloed te kunnen hebben op allergisch astma.
Er heeft een strenge selectie plaatsgevonden op stabiel
astma en op de longfunctie.
Er is een lang acclimatisatie traject ingebouwd ter
voorkoming van hoogteziekte.
Professionele ondersteuning door expeditie- en longarts;
gezondheid staat voorop en wordt continu gemonitord; bij
twijfel krijgen deelnemers geen toestemming om de
Noordcol te beklimmen.

Veiligheid:
klimtechnische
verantwoording

Expeditie onder auspiciën NKBV; Beide instructeurs zijn
actief NKBV-kader, Frank Rempe is Kliminstructeur, Frank
Husslage is Bergsport instructeur, daarnaast examineert hij
het sportklimkader voor de NKBV.
De deelnemers worden opgeleid tot een adequaat niveau
met een surplus aan alpiene vaardigheden die nodig zijn
voor expeditie, met een zo breed mogelijke bergsport
oriëntatie. Om dit te bereiken neemt iedereen deel aan
cursussen en trainingen die voor deze groep op maat zijn
gemaakt. Deze vinden plaats in Nederland, België
(Ardennen) en Zwitserland (Alpen/ Davos).
Daarnaast wordt steeds veel aandacht besteed aan de
psychische voorbereiding op de expeditie en het kweken
van een goede groepsmentaliteit.
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