
Misschien vraag je je af… huh, hoe zat het ook alweer, wat heb ik gesponsord? (het kan ivm 
Corona namelijk alweer even geleden zijn) 
 
Ik neem je mee in het verhaal… 
  
Op 1 april heb ik samen met Wiebe, Léone en Viktor als Team Gerade Waus meegedaan aan 
een skirace; de Hoh Saas endurance race. 12 uur lang skiën voor het goede doel (de 
Mentelity Games dus). 
  
Hoe dat er ongeveer uit ziet? Klik op de afbeelding voor de official aftermovie: 
 

 
https://vimeo.com/695752296/3effecf852  
 
En wat een mooi avontuur was het met een halve meter sneeuw tijdens de nacht, de 
slapeloze uurtjes opvullen, en elkaar blijven motiveren om te gaan.  
  
Uiteindelijk zijn we na 69 afdalingen als 15e van de 53 teams geëindigd. Hoera! 
  
Maar belangrijker: in totaal is er met de race (uiteindelijk) meer dan 180.000 euro 
ingezameld voor de Mentelity Foundation/Mentelity Games!  
  

 
  
Wat een ervaring en resultaat! 



  
En na meer dan 24 uur wakker te zijn geweest, een goed nachtje gedraaid om vervolgens 
even één dagje vrij te skiën voordat de Mentelity Games zouden beginnen.  
  

 
  
Want op maandag begon de voorbereiding voor de Mentelity Games, waar ik als vrijwilliger 
heb meegedraaid. 
  
Alle zitskibegeleiders (waaronder ik dus) kregen een dag lang een cursus. Eerlijk is eerlijk, ik 
had nog niet eerder een zitski van dichtbij gezien. Laat staan dat je de verantwoordelijkheid 
hebt om iemand te begeleiden tijdens het afdalen. Dus geen overbodige luxe om snel de 
kneepjes van het vak te leren. 
  
Voor jullie begrip; aan de zitski zit een hendel. Met deze hendel kan je als begeleider de zitski 
sturen. En vanuit daar werk je er natuurlijk naartoe dat de deelnemer zo snel mogelijk 
zelfstandig kan skiën. 
 



 
  
En dan, dinsdag 5 april was het dan zover: de deelnemers en hun familie arriveerden op de 
berg.  
  
Ik toch een tíkkie nerveus, maar dat ebte al snel weg toen ik deelnemer Jim enthousiast op 
me af zag komen.  
  
Een jonge, enthousiaste vent van 23 jaar die tot 3 jaar geleden perfect kon lopen, sporten en 
skiën. Totdat een bedrijfsongeval leidde tot een incomplete dwarslaesie, waardoor Jim 
sindsdien gebrekkig loopt. 
  

 



  
Esther: “Jim, hoe hoop je dat deze skitrip er voor jou uit gaat zien?” 
 
Jim: “Hard skiën, lekker gaan, kom maar door, waar wachten we nog op, mag ik ook zelf, ik 
wil naar het hoogste punt van het gebied, gaan we racen, hoezo staan we hier nog, kan ik 
meedoen aan de paralympics?” 
  
Jim in een notendop. Een grote jeugdige mond, maar kijk eens wat hij na één dag in de zitski 
al liet zien (klik op afbeelding om filmpje te starten – werkt het niet? Zie anders bijlage): 
 

 
 
 
 
 
Vader: “Ik heb hem de afgelopen 3 jaar niet zo gelukkig gezien als 
nu” 
 
Zusje: “Het is de eerste keer dat ik Jim niet zie schamen voor zijn 
handicap, dat hij weer allemaal mogelijkheden ziet” 
  
Jim is na zijn succesvolle start op sleeptouw genomen door 
paralympisch zitskiër Kees-Jan die hem op de piste flink heeft 
uitgedaagd en inspiratie voor het leven heeft gegeven (letterlijk 
en figuurlijk). 
 

 
 
  
Aan het einde van de week kreeg Jim één van de Mentelity Star Awards uitgereikt, vanwege 
zijn enthousiasme en ongekende ontwikkeling op de zitski. Kortom, een echt talent (en 
misschien ook wel gewoon een heeuule goede begeleider? ;-)). 
  
Afijn… halverwege de week werd ik gevraagd op te trekken met een andere deelnemer; 
Elke.  



  
Als zitskibegeleider heb je een hele nauwe band met je deelnemer, want alleen als je elkaar 
vertrouwt kan je goed skiën. In die zin ben je echt een team. Met Jim was dat al goed gelukt. 
Zou dat ook met Elke lukken? 
  
Elke: jonge meid, topsporter (rolstoelschermen, wie weet zelfs over 2 jaar op de paralympics 
te bewonderen), online influencer en model. Kortom, powerhouse! 
 

 
  
Maar weetje, ze stond drie jaar geleden nog met haar prothese op een snowboard tijdens de 
Mentelity Games – helemaal happy en oké met het feit dat ze haar onderbeen miste maar 
wel nog alles kon.  
  
Alleen intussen is ze door de gevolgen van een gefaalde herniaoperatie verlamd geraakt in 
het onderlichaam en daardoor dit jaar in de zitski.  
  
Tja, zie dat maar eens te accepteren… 
  
En dan zie je maar weer dat (winter)sport een middel is, nog meer dan een doel. En dat 
begeleiden helemaal niet alleen over skiën gaat, maar nog veel meer over aanvoelen, 
vertrouwen opbouwen, een luisterend oor en dan weer met nieuwe kracht door. 
  
Om vervolgens samen grenzen te verleggen; steeds zelfstandiger afdalen, samen racend 
over het slalomparcours, of een feestelijk rondje over de funslope. 
  



 
 
Ik zal niet snel Elke’s blik vergeten op de laatste afdaling waar ik haar ongemerkt los liet en 
ze mij opeens voorbij ziet skiën. Toen pas realiseerde ze zich; ‘yes, ik kan dit al helemaal 
zelf!’.  
  
Ik heb nog nooit iemand zo gelukkig uit het zijnet geplukt 😉 
  

 
  
Kortom, voor alle betrokkenen een mega avontuur. Mijn belangrijkste lessen: 
 



1. durf te vertrouwen à geef de ander de ruimte om zelf te verkennen, ook al betekent 
dat onderuit gaan. Vallen proberen te voorkomen = tegensturen = proces frustreren. 
 

2. Grenzen erkennen waar het moet, maar verleggen waar het kan. Grenzen zitten 
vaker in je eigen koppie dan dat ze in realiteit bestaan. 
 

3. En dat we allemaal best wat vaker naar elkaar om mogen kijken, ook in het dagelijks 
leven. Want we zijn allemaal mensen met een verhaal – de ene alleen wat 
zichtbaarder dan de ander. En iedereen, jij/ik/zij, verdient het om geïnspireerd en 
gesteund te worden. En wat er dán allemaal mogelijk blijkt…! 

  
De Mentelity Games werden dit jaar voor de tweede keer gehouden en het werd duidelijk: 
it’s there to stay! En als het aan mij ligt ben ik ook volgend jaar weer van de partij. 
  
Ik wil jullie ENORM bedanken voor jullie support. Namens mij, namens de Mentelity 
Foundation en namens alle deelnemers en hun familie.  
  
Ik hoop met deze mail een inkijkje te hebben gegeven in welke grootse invloed jouw donatie 
heeft gehad. Een invloed die nog heel lang zal nawerken in de mentaliteit van zowel de 
deelnemers als alle vrijwilligers. 
  
Remember… #itsallaboutmentelity! 
  
Liefs, 
Esther 
  
Meer weten?  
www.noordinaryprojects.com/voor-nop 
https://mentelityfoundation.org 
  
Zelf meedoen met de race volgend jaar? (alle niveaus welkom) 
https://mentelitygames.com/hoh-saas-12-uurs/   
  
PS: mocht je je nog steeds afvragen hoe het zit… Misschien ben jij dan één van diegenen die 
in St. Anton een lichtje voor de sfeer heeft gekocht en daarmee (bewust of onbewust) hebt 
bijgedragen aan de Games. Zou dat het kunnen zijn? 😉 
  
  
  
 


