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ABA organiseert voor de tweede keer een Charity 
Dinner ten behoeve van de Edwin van der Sar 
Foundation. Het gaat om het project: ‘Veilig fietsen 
naar school.’ Het Charity Dinner wordt gehouden op 
maandag 16 december 2019.

Charity Dinner

ABA bestuurslid en initiator van het Charity Dinner Peter 
Brugman: ‘We hopen natuurlijk dat we de opbrengst weer 
een mooi bedrag wordt. Maar hoe dan ook, we beloven 
een uitstekend diner met goede wijnen en geanimeerd 
entertainment. Deze avond staat weer onder leiding van 
ABA erelid Wim Bohnenn.’

Peter Brugman: ‘Dit project is opgezet door de Edwin van 
der Sar Foundation samen met de ANWB. Het is bedoeld 

CHARITY DINNER

‘Veilig fietsen naar school’ wil het aantal 
jonge verkeersslachtoffers met hoofd- en 

hersenletsel terugdringen’

om het stijgend aantal verkeersslachtoffers op de fiets in 
Nederland een halt toe te roepen en zeker het aantal jonge 
verkeersslachtoffers met hoofd- en hersenletsel terug te 
dringen. Kinderen die naar school fietsen blijken kwetsbaar 
in het verkeer. Veel fietsongevallen vinden plaats rondom 
basisscholen. Het project richt zich dan ook op kinderen 
die op de fiets naar de basisschool gaan. Daarvoor is de 
Edwin van der Sar Foundation samen met de ANWB een 
voorlichtgingscampagne gestart. Een belangrijk onderdeel 
van de campagne ‘Veilig fietsen naar school’ is om de 
fietshelm onder de jeugd in de groepen 3 en 4 ‘cool’ te 
maken. Tijdens de campagne worden er 13.000 fietshelmen 
uitgedeeld. De opbrengsten van het ABA Charity Dinner 
zijn bestemd voor dit project.’

De verkoop van tafels voor het Charity Dinner voor de 
Edwin van der Sar Foundation is gestart. Er zijn nog tafels 
voor 10 personen à 4.000 euro per tafel beschikbaar. De 
prijs voor ‘losse’ stoelen bedraagt 500,00 euro per stoel. 
Kunt u op deze avond niet aanwezig zijn maar wilt u toch 
een steentje bijdragen dan kunt u een helm adopteren, de 
kosten per helm € 250,00 .

V.l.n.r.
Edwin van der Sar, 
Cees van der Voorde
en Wim Bohnenn
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