
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 JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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