PERSMEDEDELING
10 oktober 2013

Nieuwe 7-delige reeks ‘De Reis’ op Kanaal Z

Vanaf vrijdag 11 oktober brengt Kanaal Z, in samenwerking met Jan De Nul, gedurende
zeven weken een informatieve programmareeks omtrent de fascinerende belevenissen van
vijf Vlaamse ingenieursstudenten. ‘De Reis’ volgt hen tot in de verste uithoeken van de
wereld.
Vijf tieners met eenzelfde passie, het ingenieursvirus. Allen studeren ze nog maar ze zijn nu
al gebeten door de job. Vijf studenten uit vijf verschillende universiteiten of hogescholen
doen praktijkervaring op aan de andere kant van de wereld.
Kylie komt terecht op een baggerschip in Argentinië, Hans voelt hoe de armste regio in
Vietnam heropleeft met de bouw van een mega-staalfabriek, Thomas helpt de haven van
Manilla uitdiepen, Karel brengt een bezoek aan een Colombiaanse site en Talitha wandelt
verbluft rond in het gigantische sluizencomplex van het Panamakanaal. Alle vijf krijgen ze 48
uur lang een 'chaperon' mee, een ervaren ingenieur die hen de knepen van het vak leert
kennen.
Het team ingenieurs van Jan De Nul levert dan ook dagelijks een strijd met de natuurwetten
om grotere havens en diepere havengeulen te baggeren. Maar niet alleen in de
baggerwereld, ook in de civiele bouwkunde en de milieusector is de groep een
toonaangevende speler. Met oog voor milieu, de lokale samenleving, en tegelijk ook voor het
economische welvaren, bouwen ze aan de toekomst.
Een informatieve reeks als ‘De Reis’ past perfect in het Kanaal Z programma-aanbod en
stimuleert de ondernemerszin bij jongeren.
Verder wordt op deze manier het ondernemerschap van dit bijzondere bedrijf in beeld
gebracht.
‘De Reis’, elke vrijdagavond in de Kanaal Z lus vanaf 19u45. De heruitzending kan u
herbekijken tijdens het weekend en op de website van Kanaal Z.
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