Uitnodiging PUBLIEKSCOLLEGE Weststellingwerf e.o.

‘Opgeven is geen optie’
Bibian Mentel
Terra Wolvega & Comprix organiseren gezamenlijk voor de tweede maal een
Publiekscollege voor ouders, leerkrachten maar ook overige belangstellenden.
Iedereen is welkom!
Bibian Mentel was op 27-jarige leeftijd bezig met de kwalificatie voor de Winterspelen van
Salt Lake City 2002, toen zij last kreeg van een enkelblessure. Het bleek een kwaadaardige
tumor, ofwel botkanker, te zijn. Haar onderbeen moest uiteindelijk worden geamputeerd. Vier
maanden na deze operatie stond ze met een onderbeenprothese alweer op haar snowboard.
Ze zette zich vervolgens jarenlang in om snowboarden op het Paralympische programma te
krijgen. Tijdens Sochi 2014 was het zover en ze bekroonde haar vechtlust daar met een
gouden medaille. In 2015 greep ze de wereldtitel op zowel de banked slalom als de
parasnowboardcross, een prestatie die ze herhaalde tijdens het WK van 2017. Eind 2017 heeft
zij voor de negende keer met succes haar strijd tegen kanker gewonnen en dat herstel
bekroond met twee gouden medailles op de Paralympische Spelen van Pyeongchang.
Als initiator van de Mentelity Foundation zet Bibian zich in om kinderen en jong volwassenen
met een lichamelijke beperking te stimuleren en enthousiasmeren om te sporten. De focus van
de activiteiten ligt op het gebied van boardsports.
Bibian komt ons op 23 april a.s. vertellen over haar strijd op weg naar de top, over haar
ambities en doorzettingsvermogen. Want: doorzetten heeft ieder mens nodig om te komen
waar hij/zij op de juiste plek is!
Wij vinden het een voorrecht haar te mogen ontvangen op het Publiekscollege.

Wie, waar, wanneer?
Datum
Locatie
Tijden

Kosten

: 23 april 2018
: obs Tuindorp,
Grote Vuurvlinder 2, Wolvega
: 19:45 uur inloop
: 20:00 uur welkom
: 21:00 uur afsluitend drankje
: geen

Deze avond wilt u toch niet missen?
Schrijf u nu in en wees verzekerd van deelname!
Aanmelden kan via t.devries-boezerooij@terra.nl
of bianka.vdberg@comprix.nl

Tot ziens op 23 april a.s. op het Publiekscollege!

