Gevaarlijk
goed

HET ONWA ARSCHIJNLIJKE
AVONTUUR VAN DE WRWR

25 februari 2019, een
benzinestation in het
noorden van Engeland.
Een KTM 690 Duke stuift de
parking op. De motorrijder
rukt de helm van zijn hoofd.
Of beter, haar helm. Ze loopt
wankelend naar een muur
en geeft over. Meet Hayley
Bell, het brein achter de
WRWR, de Women Riders
World Relay.

DEEL 2

Z

es maanden lang hadden ze gewerkt, Hayley
en haar zevenkoppig ‘admin team’. Non-stop,
zonder op- of om te kijken. Ze belden dagelijks.
Niet één uur, niet twee, maar vele uren lang,
vele tijdzones van elkaar verwijderd. Alles moest van
nul bedacht worden. Niemand had hen dit ooit voorgedaan, niemand wist hoe ze dit best konden aanpakken.
En omdat dit een wereldwijd gebeuren ging worden,
moest er ook vertaald worden. Hayley gooide haar
basistekst door Google Translate en zocht Facebook af
op zoek naar motorrijdende vrouwen uit alle landen. Zo
vond ze haar ‘admins’. Want dat ze dit niet alleen kon,
zag ze van meet af aan in. De vlam sloeg in de pan: de
WRWR werd werkelijkheid.

© ieva Kairienė

Fuck you, paniek

WRWR in Litouwen, ambassadeur Jolita Arlauskaite in het rood.
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En toen kwam de dag van het vertrek. Nu zou het écht
gaan gebeuren. En dus laadde Hayley haar motor op,
fikste nog snel een kapot achterlicht en vertrok die
maandag direct na haar werk. Na een paar bochten
drong ineens het volle besef tot haar door van wat er
voor haar lag, de reis van duizenden vrouwen uit de hele
wereld die zij aanstuurde. “Ik vlamde een benzinestation binnen. Het ging niet. Ik kon niet meer motorrijden.
Een regelrechte paniekaanval. Misselijk, hyperventileren, hartslag tweehonderd. Ik dacht: ‘Ik kan dit niet, wat
ben ik aan het doen? Dit is geschift.’ Heel mijn lijf beefde. Ik probeerde mijn adem onder controle te krijgen.
Ik zette mijn helm weer op, met muziek. Muziek helpt
altijd. Langzaamaan werd ik kalmer. Ik sprak mezelf toe:
‘Je kán dit. Fuck you, paniek, dit ga je niet verknallen,
niet deze keer!’ Zonder een woord tegen mijn vriend te
zeggen, stapte ik weer op, startte de motor en reed weg.”
Ze zetten opnieuw koers naar John O’Groats, een
verlaten rotspunt met een wegwijzer in het uiterste
noorden van Schotland, bijna net zo legendarisch voor
motorrijders als de Noordkaap. Daar zou de estafette
van start gaan. Tenminste, als Hayley er zou geraken.

Wie is wie?
De admins
Dit is het kernteam van de WRWR, de
‘admins’, alfabetisch gerangschikt, met
hun nationaliteit en leeftijd. Dat laatste
heeft an sich geen enkel belang, maar
toont hoe breed het spectrum om en
rond die hele WRWR is.

Hayley Bell (28)
Land: Verenigd Koninkrijk
Motor(en): KTM 690 Duke, Yamaha R6, custom
TM125MX, KTM 250 Freeride, Kawasaki EL250
café racer (zelfbouw)
Rijervaring: 4 jaar
Taken: President of Global Business
Development, bedenker en oprichter van WRWR,
contactpersoon voor sponsors en motorindustrie,
WRWR-ambassadeur voor het VK, ontwierp het
logo en verzon de slogan: ‘Unites us. Excites us.’
Werkervaring: werkte als officemanager, vooral
in constructiebedrijven
Eigenschappen: sporter, no fear, outside the
box-denker, teamspeler, creatief, vernieuwend,
geschift (zegt ze zelf), passioneel, rechtdoorzee,
weet wat ze waard is, organisator

Liv Seuring (34)
Land: Duitsland
Motor(en): BMW F 650 GS
Rijervaring: 11 jaar
Taken: Vice President Human Resources; beheert
de lijsten van leden, moderatoren en ‘taskers’;
volgt de Facebookpagina en -groep op de
voet; verantwoordelijk voor de nieuwsbrief,
eindredacteur en schrijver; WRWR-ambassadeur
voor Duitsland; bij WRWR vanaf week 2, tegelijk
met Shana
Werkervaring: heeft een kantoorjob
Eigenschappen: grage eter, optimist., sociaal,
lief, impulsief en luid, reiziger, organisator
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Wat begon als een project om
de motorindustrie wakker te
schudden – Hallo, wij bestaan
en zijn de snelst groeiende groep
motorrijders! – kreeg een uniek en
uiterst waardevol neveneffect.

Het vrijgegeven kistje met de baton

Wie is wie?
De admins

vlnr. Hayley Bell (UK), Liza Miller (USA), Sara Osterholzer (UK), Shana Sanderson (USA), Michelle Lamphere (USA), Liv Seuring (D)

Want het was al donker, met nog honderden kilometers
te gaan, en de stenen vroren uit de grond.
“Enkele uren later viel mijn telefoon, en dus Google
Maps uit. Die USB-stekker was precies toch niet goed
geïnstalleerd. Damn. En in het donker waren we een
foute weg ingeslagen. We stonden ergens op een grindpad in the middle of nowhere. Niks tegen grind, maar
waar waren we? Zie mij hier staan! Ik, de leider van een
wereldwijde estafette, moet morgen een groep vrouwen
door Engeland gidsen en ik vind niet eens mijn eigen
verdomde hotel in Schotland. Ik schaterde het uit. Een
uur en een paar goede gokken later, stonden mijn toenmalige vriend John en ik in de hal van het hotel crackers
en chocolade uit een automaat te trekken. Twee uitgehongerde bikers, ontdooiend tegen de chauffage.”
Twee dagen later, op 27 februari 2019, vertrok
een klein team vrouwen in het uiterste noorden van
Schotland door sneeuw en ijzel, klaar om geschiedenis
te schrijven.

Unites us, excites us
Ondertussen loopt de WRWR als een trein. De locomotief van Hayley en haar admins denderde door Europa,
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in elk land gevolgd door een andere groep vrouwen. Wat
begon als een project om de motorindustrie wakker te
schudden – Hallo, wij bestaan en zijn de snelst groeiende groep motorrijders! – kreeg een uniek en uiterst
waardevol neveneffect. Onder onze ogen onstond
een wereldwijd netwerk van motorrijdende vrouwen.
De slogan ‘Unites us. Excites us.’ zegt precies wat de
estafette doet: door een fysieke ‘baton’ rond te rijden en
die te volgen via het internet, zien we met eigen ogen
hoe vrouwen leven in heel andere culturen. Want in de
slipstream van de estafette komen duizenden foto’s,
Facebook Live-video’s en commentaren naar boven,
en ontstaan nieuwe vriendschappen, over de taal- en
andere grenzen heen. Het project blijft groeien. WRWR
is, veel meer dan een tijdelijk fenomeen, het is een wereldwijde beweging geworden.

The power of the people
Zoiets kan natuurlijk alleen door de ongelofelijke
‘vrouwkracht’ die erachter zit. Want WRWR bestaat uit
mensen: motorrijdsters die uit passie en overtuiging dit
hele ding rijdend houden. Letterlijk, tijdens de ritten
door elk land, maar ook figuurlijk, achter de schermen.

In het vorig nummer van M&T kon je al kennismaken
met een handvol vrouwen die in dit project mee stapten.
Wie zijn zij, wie heeft dit hele project in gang geschopt
en hoe? Want die WRWR is niet zomaar een strobrand.
De echte trekkers van de WRWR zijn de acht admins:
Hayley Bell zelf, Liv Seuring, Liza Miller, Mar Gómez
García, Maria O’reilly, Michelle Lamphere, Sara Osterholzer en Shana Sanderson. Wat zij verzetten, kan
nauwelijks overschat worden. Ze staan in een afzonderlijke kolom, telkens met hun takenpakket, hun motoren,
skills en eigenschappen.
Daarnaast zijn er de ambassadeurs per land, de
moderators en de ‘taskers’ – alles samen zo’n tweehonderd vrijwilligers wereldwijd. “Het ondersteunen van die
vrijwilligers is een behoorlijk tijdrovend werk. Er vallen
mensen weg en komen erbij. De kerngroep moet dat
allemaal coördineren,” vertelt Hayley.
Voel je je geroepen, zoek je een hobby, of wil je deel
worden van een ‘badass’ team in een wereldwijde beweging van motorvrouwen? Meld je dan aan. Nog een ton
werk aan de winkel. Onvergetelijk wordt het sowieso.

Stront aan
de knikker
“Het publiek van de WRWR, de 18.000 leden van de
Facebook-groep, heeft geen idee van de enorme hoeveelheid werk die we verzetten. Ze zien niet de relaties
die kapot gaan, kinderen die te weinig aandacht krijgen,
huizen die een puinhoop zijn omdat er geen tijd is om
op te ruimen of om boodschappen te doen, honden die
te weinig uitgelaten worden en de boel afbreken. Ze zien
de slapeloze nachten niet, de kleine en grote obstakels,
de niet-aflatende stroom berichten via alle mogelijke
kanalen, de taalbarrières, het constante geworstel met
tijdszones. We proberen allemaal om een verschil te
maken. We kunnen niet ieders visie volgen, maar we

Mar Gómez García (34)
Land: Spanje
Motor(en): Triumph Sprint ST 955i (2002) op de weg
en Yamaha YZF R6R (2007) op circuit.
Rijervaring: 21 jaar
Taken: Vice President of Information Technology;
zorgt voor alles rond de website; was net als Maria
eerst moderator en pas later admin
Werkervaring: programmeur en webdeveloper
voor verschillende firma’s terwijl ze biologie,
biotechnologie, milieuchemie studeerde; runt nu
haar eigen zaak die creatieve diensten aanbiedt
voor alles wat met motoren te maken heeft
Eigenschappen: doet mensen lachen, flexibel,
doorbijter, ‘work hard, play hard’, bon vivant,
grage eter, speelvogel, organisator

Liza Miller (52)
Land: Verenigde Staten
Motor(en): KTM 990SMT, Kawasaki Versys 650,
Kawasaki KLR650, Honda Elite 250, Kawasaki
Concours custom build, Yamaha XS750 custom
street tracker, Suzuki DRZ400, Suzuki DR350
Rijervaring: 40 jaar
Taken: Vice President PR & Media; regelt de routes
wereldwijd; regelt de route door de VS in detail
Werkervaring: runt de Re-Cycle Garage, een
coöperatieve garageruimte; radiomaker voor
podcast ‘Motorcycles & Misfits; vertegenwoordiger
voor een hardwarefirma
Eigenschappen: baas, overtuigend, volhouder,
aanpakker, droog en recht voor z’n raap, verbaal,
organisator.
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100 dagen
Dat de estafette loopt als een tierelier is de mooiste
beloning. Er werd flink gevierd toen de kaap van de eerste
honderd dagen werd gerond, maar de admins wisten dat
het eigenlijk nog maar pas begonnen was, dat het echte
werk vóór hen lag, niet achter hen. Want buiten Europa
wordt alles meteen een pak complexer. Ze zien het als
een uitdaging, maar er waren momenten dat ze er liefst
de brui aan wilden geven en gewoon zorgeloos met de
motor naar de horizon wilden rijden, geeft Hayley toe.
Maar er waren ook heroïsche en hilarische momenten,
die alles weer de moeite waard maakten. Zoals op de
allereerste Skype-vergadering, toen ze elkaar nog nooit
hadden gezien. De video’s floepten aan en de Amerikanen
verschenen met maskers en rare hoofddeksels. De toon
was gezet voor hun wekelijkse vergaderingen. Superhero
capes, idiote T-shirts, een eenhoornmuts, motorbrillen en
vlaggen. De show voor het taaie werk begint.

© Trui Hanoulle
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Wie is wie?
De admins
Maria O’reilly (47)
Land: Canada (Maria heeft een Hongaarse
moeder dus is vanzelf al multiculti)
Motor(en): 2011 Triumph Bonneville SE en 2002
Ninja 500
Rijervaring: 6 jaar
Taken: Vice President of Legal and Community
Affairs; volgt een groot deel van de leden en
moderators op; volgt en levert websitecontent,
o.a. de opvolging, aansturing en publicatie van
de routes van de meer dan 80 landen; WRWR
ambassadeur voor Canada; net als Mar eerst
moderator en pas later admin

© Inge Vermeiren

Werkervaring: schatter voor bouwwerven
en projectmanager voor een middelgrote
commerciële aannemer

Pádraigín Ní Rághillíg aka Pogs uit Ierland/UK,
uitgesproken ‘out and proud dyke on bikes’.
Nele Kenisnk heeft een made-to-measure Russische helm.

doen ons best om de meerderheid te volgen. We
luisteren en nemen zaken ter harte, maar val ons niet
aan omdat we soms tekortschieten. Want we zijn ook
maar gewoon mensen, met een eigen leven dat we
zwaar op de proef stellen om iets te veranderen voor
een grote groep vrouwen. En als er dan iets kleins
naar boven komt dat amper te maken heeft met het
grotere ding waar we mee bezig zijn, en dat wordt
ineens disproportioneel groot, dan slaat de frustratie
toe. Dat is het moment dat we achterover gaan zitten
en tegen elkaar zeggen: ‘Oké, diep ademhalen, want
shit is about to hit the fan!’”

Waar is
Wally?
En dan is er nog het fenomeen Colette Tindall Edeling. Deze Australisch-Zuid-Afrikaanse, die al even in
Engeland woonde, had zich voorgenomen om vanaf
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het begin mee te rijden ‘tot het geld op was’. De landschappen veranderden, de groepen en de ambassadeurs
wisselden, maar op elke groepsfoto van een volgend
land kon je ‘waar is Wally’ met Colette spelen. Toen ze
zich bij Hayley met die boodschap had aangemeld en
effectief in John O’Groats aan de start verscheen, floot
Hayley zachtjes in haar helm. ‘I’ll be damned, ze is echt
gekomen.’
Inmiddels wordt Colette, net als de baton, doorgegeven van land tot land. Achter de schermen helpen
mensen haar om visa te regelen, zoeken ze uit hoe haar
motor kan verscheept worden, en iemand startte zelfs
een fonds om ervoor te zorgen dat Colette zo ver mogelijk geraakt. Zij van haar kant maakt dagelijks Facebook
Live-video’s en andere updates en stapt elke dag in
alle mogelijke weersomstandigheden opnieuw op haar
Yamaha MT 07 uit 2015, bijgenaamd ‘Giovanni’. Onlangs
nam ze een break van een aantal weken, maar straks
vertrekt ze weer, naar West-India en Nepal, en dan naar
Australië. Het publiek op Facebook zit klaar.

Eigenschappen: nieuwsgierig, veerkrachtig,
organisator

Een stokje is een stokje.
of niet?
Nog een hilarisch moment: de dag dat de baton klaar
was. Deze estafettestok is gemaakt door de man van Shana, een van de Amerikaanse admins. Hij is houtbewerker
en had al meteen het idee om een houten rol te maken
waar je de papieren in kon oprollen die de ‘guardians’ in
elk land ondertekenen. Die papieren haalde je in en uit de
stok door middel van een draaiknop op het uiteinde.
Toen de baton tijdens een van de online video-vergaderingen werd voorgesteld aan het hele team staarden
de acht admins naar het voorwerp op hun computerscherm. Een tijdje bleef het muisstil, toen volgde het

het ontwerp was misschien
een klein beetje te…
fallisch. Waarna collectief
werd besloten om toch
ook maar een draaiknopje
aan het andere uiteinde
te plaatsen.

Michelle Lamphere (48)
Land: Verenigde Staten
Motor(en): Kawasaki KLR650, Yamaha XT225,
Yamaha XT250
Rijervaring: 18 jaar. Reed 2 jaar dwars van Dakota
in de VS, tot Ushuaia en terug, 20 landen, een
kleine 75.000 km
Taken: Chief Financial Officer; regelt net
als Liza de routes wereldwijd, maar zal zich
voornamelijk toespitsen op Centraal- en ZuidAmerika; helpt ook met het financiële luik, wat
best moeilijk is omdat er niet veel geld is om te
beheren in verhouding tot de omvang van de hele
onderneming
Werkervaring: hotelmanager, baat sinds kort een
eigen (motor)motel uit met garage om te sleutelen
voor gasten en vrienden
Eigenschappen: onafhankelijk, avontuurlijk,
hartelijk en sociaal, no-nonsense, organisator
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eerste zachte gegniffel en ten slotte barstte iedereen in
lachen uit. Conclusie: het ontwerp was misschien een
klein beetje te… fallisch. Waarna collectief werd besloten om toch ook maar een draaiknopje aan het andere
uiteinde te plaatsen. Kwestie van geen wereldwijde
hilariteit te veroorzaken.

Wie is wie?
De admins
Sara Osterholzer (27)

Dangerous goods

Trui’s helm met Hayley Bell’s handtekening in het midden

Intussen is de baton veilig en wel aangekomen in Lahore, waar de Pakistaanse WRWR-ambassadeur Guliafshan
Tariq woont. De etappe daarheen vroeg het uiterste van
het improvisatietalent van de admins. Want een nieuwe
wet bepaalt dat motoren van meer dan 250 cc niet meer
door Iran mogen rijden, waardoor de WRWR aan de
grens dreigde te stranden. Er zat niets anders op dan
de baton per DHL te verschepen. Maar de GPS-tracker
die bij de baton in het waterdichte kistje zit, bezorgde
de douane ei zo na een hartinfarct. Het zijn slechte
tijden voor het verschepen van bakjes elektronica met
losse draadjes aan. Het pakket werd meteen in beslag
genomen. Op het moment van schrijven is het kistje met

Woordenlijst
WRWR: Afkorting van Women Riders World
Relay, inmiddels de langste estafette ooit
gereden met motoren, waaraan zowel
vrouwen als mannen deelnemen Omdat
de estafette niet in een gecontroleerde
omgeving plaatsvindt, wordt ze niet erkend
door het Guinness Book of World Records.
Bij aankomst in Turkije op 7 juni (dag 101
van de estafette) waren 40 landen doorkruist
(sommige meer dan één keer) met 1.279
geregistreerde rijders en een totaal van
31.367 km. Volgens de planning zal er door
80 landen worden gereden, met minstens
één, maar veel vaker tientallen of honderden
vrouwen. Aan de passage door België op
28, 29 en 30 april 2019 (zie vorige nummer
van M&T) namen 145 guardians deel, voor
Luxemburg waren dat er op 28 april 53.
Relay: Engels voor estafette
Baton: Estafettestok, handgemaakt in
Amerika door de Eugene, echtgenoot van
Shana, een van de acht admins. Een houten
rol waar drie waterbestendige papieren
in opgerold zitten, klaar om te worden
ondertekenend door elk van de ‘guardians’.
Omdat die drie velletjes al helemaal vol
staan, is er een rol losse vellen van hetzelfde
papier toegevoegd in het kistje. De baton
wordt gedragen in een soort harnas als
rugzakje, in een waterdicht kistje met sleutel.
GPS-tracker: In het kistje zit ook een GPStracker (met oplader) die om de vier uur een
signaal uitzendt en kan gevolgd worden op
de website van WRWR. Dat de tracker zou
wel eens kunnen worden tegengehouden
aan grensovergangen is ingecalculeerd,
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maar men gaat ervan uit dat de baton zelf
in elk geval wél overal verder zal kunnen. En
inderdaad: de tracker zit momenteel vast
in Pakistan en het is onduidelijk of hij terug
vrijgegeven zal worden. Een voorstel om
Polarsteps te gebruiken, is gelanceerd. Dit is
een website die werkt op basis van een app
die de ingebouwde GPS van een smartphone
gebruikt om punten op de wereldkaart te
zetten. De baton met kistje en papieren is
na drie weken nagelbijten wel vrijgegeven.
Hopelijk kan die vanaf nu wel overal door.
Guardian: Elke motorvrouw die officieel
ingeschreven is, wordt een ‘bewaarder’ van
de baton, mag die ondertekenen en het kistje
dragen.
Admin: Elk van de zeven admins is officieel
‘Vice President’. Hayley Bell is oprichter en
President. Elke admin heeft specifieke taken,
maar houdt tegelijk overal een oogje in
het zeil en springt bij waar nodig. Wekelijks
vergaderen de admins op zondag via Zoom
(een soort Skype). Wie een vergadering mist,
krijgt een extra taak. De admins komen uit
Amerika, Spanje, Canada, Engeland en
Duitsland en zijn allemaal ook beroepsmatig
leider of organisator.
Ambassadeur: Elk land dat opgenomen is
in de estafette, heeft een ambassadeur. Zij
zorgt ervoor dat de baton door haar land
gereden wordt op de manier die zij best
acht. In overleg met de admins bepaalt
ze op voorhand de route, waar zo weinig
mogelijk van afgeweken wordt. Zij regelt
inschrijvingen, perscontacten, logementen en
restaurants, afspraken met autoriteiten enz.

Dit alles al dan niet samen met een team. Ze
maakt afspraken over de overdracht van de
baton met ambassadeurs van het land voor
en na haar.
Moderator: Vrijwilliger die permanent
beschikbaar is, al dan niet met een
specifieke taak. Moderators en admins
houden lijsten bij van wie wat doet en
opvolgt, en hoe die persoon gecontacteerd
kan worden.
Tasker: Vrijwilliger die af en toe ingezet wordt
voor een specifieke taak. Moderators en
admins houden lijsten bij van wie wat kan en
hoe die gecontacteerd kan worden.
WRWR Ripple Relay: Dit concept werd
bedacht omdat de passage van de baton
strak is getimed en de routes niet alle
landen en hoeken van een land aandoen.
En ook om na de passage van de estafette
de onderlinge banden in stand te houden.
Tijdens de periode van de WRWR, van
februari 2019 tot februari 2020, worden
lokale ritten georganiseerd door de
ambassadeurs onder de noemer ‘WRWR
Ripple Relay’. Lara Tarabay bijvoorbeeld,
de ambassadeur voor het Midden-Oosten
die in Dubai woont (de plaats waar de
estafette zal eindigen) slaagde er al in om
twee grote Ripple Relay-ritten op poten te
zetten in Libanon en de Verenigde Arabische
Emiraten, met motorvrouwen van vijftien
verschillende nationaliteiten. Lara is ook de
kersverse President van WIMA-UAE (Women’s
International Motorcycle Association) en de
eerste vrouw ooit die motorrijdende vrouwen
uit het Midden-Oosten samenbrengt.

Land: Verenigd Koninkrijk
Motor(en): Suzuki GSF 600 Bandit (compleet
heropgebouwd vanaf het frame)
Rijervaring: rijdt pas sinds juni 2018!

De groep Pakistaanse vrouwen die meerijdt.

de baton eindelijk vrijgegeven, na een gevecht van drie
weken met douane en DHL-officials. Op Facebook is het
gejuich niet van de lucht. Het bericht komt met een foto
van een stralende Guliafshan.
Een dag later kan ze eindelijk rijden: met negen
vrouwen die hun tradities tarten, begeleid door enkele
auto’s en enkele jongens op motoren, rijden ze naar de
grens met India. In de eerste paar uur dat Guliafshan’s
live-video online staat, wordt hij een paar duizend keer
bekeken en twintig keer gedeeld.

Motorrijden en
mensen ontmoeten
Ook ik krijg er maar niet genoeg van. Op 12 juli vlieg ik
naar Calcutta en huur daar een Enfield Himalayan. Met
twee Indische motorvrouwen, Nirmali Nath en Dimple
Mithilesh Chaudhary, allebei uitgesproken rolmodellen
in hun land, haal ik de baton op aan de grens met Nepal
in het noordoosten van India. In enkele dagen brengen
we hem naar de volgende grens, die met Bangladesh.
Daarna volgt Myanmar.
Ik kijk er nu al naar uit. in 2002 was ik voor het laatst
in India, op mijn eigen Suzuki DR 650 SE. Het India van
nu zal ik vast nauwelijks nog herkennen. En Bangladesh? Water en belachelijk veel volk. Het totaal foute seizoen ook: moesson en een hittegolf. Maar wat doet het
ertoe? De WRWR draait om het ontmoeten van nieuwe
mensen, om motorrijden, en om laten zien wat vrouwen
kunnen. Want motorrijden is empowerment, zeker in dit
Azië, waar mobiliteit de sleutel is tot emancipatie.

Taken: Vice President Planning & Marketing en
Events Organisator, hoofdverantwoordelijk voor de
events in het VK; houdt nu vooral mee de sociale
media in de gaten
Werkervaring: zakelijk adviseur en coach voor
mensen die sociale ondernemingen op poten
willen zetten
Eigenschappen: gestructureerd en gedisciplineerd,
ambitieus, vastberaden, attent en sympathiek,
lachgraag, positief, organisator

Shana Sanderson (34)
Land: Verenigde Staten
Motor(en): 1992 Kawasaki Ninja 250, 1997 Suzuki
Katana 600, 1974 CB200 in restauratieproces
Rijervaring: 9 jaar
Taken: Executive Vice President of Operations;
tackelt een enorme hoeveelheid data, cruciale
informatie, formulieren en documenten, maakte
alle basisformulieren, verwerkt alle e-mails van de
admins, startte nieuwe projecten op (moderators
aan boord halen, nieuwsbrief, social media) en
geeft ze door, begeleidt moderators, helpt met
websitecontent en financiën, volgt projecten op
waar anderen aan werken, researcht software;
springt in als dat nodig blijkt; bij WRWR vanaf week
2, tegelijk met Liv.
Werkervaring: werkt als verpleegster en als
Director of Quality Improvement voor een vzw voor
mentale gezondheid
Eigenschappen: ‘Jack of all trades and master of
none’: manusje-van-alles dus; altijd beschikbaar,
ook als ze niet beschikbaar is, vindingrijk,
dynamisch, laid-back, organisator

En het is vooral dikke fun. Of om
het met de WRWR-slogan te zeggen:
‘Unites us. Excites us!’ Daar gaat dat
beetje water niets aan veranderen.

