
Waarom ga je 63 kilometer hardlopen ? Waarom zou je een sponsorbedrag  van 
€10.000,- bij elkaar zien te krijgen? Waarom betaal je uit eigen middelen een 
vliegticket om helemaal naar Zuid-Korea te vliegen? Waarom ga je überhaupt 
helemaal daar naartoe? Hebben we hier in Nederland niet genoeg ellende te 
bestrijden? Waarom laat je je gezin helemaal alleen achter, is dat niet 
onverantwoord?  
 
Het zijn zo maar een aantal vragen die ik krijg als ik in gesprek raak met de 
mensen om mij heen. Ik snap al die vragen wel, want het is ook een enorme 
onderneming. Er gaan veel tijd, energie en kosten in zitten. En niet alleen van 
mijzelf, maar zeker ook van mijn gezin.  
 
Wat een geluk dat onze wieg in Nederland heeft gestaan. Wij kunnen in vrijheid 
en veiligheid leven. Wij profiteren van een ongekende welvaart en voorspoed. Wij 
hebben een dak boven ons hoofd, stromend water uit de kranen, eten en drinken 
in overvloed. Wij zijn van alle gemakken voorzien.  
Wij mogen op zondag in alle vrijheid naar de kerk gaan, Wij mogen het Evangelie 
delen met anderen zonder bang te hoeven zijn dat we in de gevangenis terecht 
komen.  
 
In Noord-Korea worden christenen onderdrukt, gevangengezet en soms zelfs 
vermoord als ze voor hun geloof uitkomen. Ouders en kinderen worden van elkaar 
gescheiden, hele gezinnen worden zo verscheurd. 
 
Ik ben gezegend met een goede gezondheid en sterk lichaam. Ik heb een passie 

voor hardlopen en mag deze passie inzetten om anderen tot zegen zijn. 

Ik wil, op deze manier,  samen met mijn gezin een verschil maken in de levens van 

anderen. 

 

Concreet: In oktober 2019 reis ik met een groep af naar Zuid-Korea om daar in de 

DMZ (Demilitarized Zone) de ultrarun van 63 km proberen te voltooien. (het is daar 

veiliger)  

Wij zetten ons in voor de vervolgde Christenen in Noord-Korea. 

De internationale organisatie hierachter is  “Open Doors”. 

 

Wil en kan jij mij helpen om die €10.000,- aan sponsorgeld binnen te halen?! 

Dat kan op 2 manieren:  

- Een eenmalige donatie via deze link: https://www.muskathlon.com/nl-

nl/deelnemers/385/johan-van-houwelingen.html 

- Of je machtigt Open Doors om €7.- per maand af te schrijven. Ik krijg dan fictief 

€250.- op mijn donatieteller. Ik heb hier machtigingen voor. Stuur me maar een 

berichtje als je dit wilt op 0613673104 of hannesjvh@gmail.com 

 

Alvast super bedankt!  

Vriendelijke groet, Johan van Houwelingen. 
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