
Land Rover en Bear Grylls verrassen 13-jarige
Land Rover geeft zijn 70ste jaar op bijzondere wijze gestalte met unieke events. In

dat rijtje past de verrassing voor een 13-jarige scout Blake Harris tijdens het

onlangs gehouden literaire Hay Festival in Wales. Hij was daar om zijn held Bear

Grylls te zien. De wereldberoemde schrijver en avonturier arriveerde echter in

een Land Rover Discovery in unieke camouflage waarin de naam van Blake was

verwerkt. Bear Grylls nam de jongen mee voor een mini-avontuur.

De verrassing voor de 13-jarige was ingegeven door zijn moed en doorzettingsvermogen.

De autistisch jongen ondersteunt al jaren op wonderbaarlijke wijze zijn moeder bij de

verzorging van zijn zus Lily-Mai, die kanker heeft. Blake laat zien dat een Above and Beyond-

spirit heeft, zoals iedere Land Rover.

 



Bear Grylls nam de jeugdige avonturier off-road mee in de Discovery naar een ‘geheim’ bos,

waar Grylls speciaal voor Blake een survivalplek had ingericht waar hij vuur kon maken, zelf zijn

maaltijd bij elkaar vergaarde en met een katapult leerde schieten.

 

Grylls had deze geënsceneerde surprise bedacht, met ondersteuning van Land Rover en Blake’s

moeder Liz. Grylls: “Wow. It’s not often you get to hang out with such a special young man

who has had to deal with so many difficulties in life. He embodies that Above and Beyond

spirit and never gives up which makes him an example to us all. It has been such a privilege to

spend this time with Blake. He is a credit to his family and the Scouts. Keep going buddy!”

 

Blake Harris reageerde na afloop enthousiast: “I couldn’t believe that Bear was there in a Land

Rover designed just for me. To have some time with the Chief Scout and learn lessons from

how Bear has dealt with difficulties in his life is a once in a life-time opportunity. I will never

forget the experience and it will motivate me for the future.”
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OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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