ROTTERDAMMER BIEDT 1.016 EURO VOOR DATE MET JOHNNY DE MOL
VOOR ZOONTJE MET DOWN

Amsterdam, 2 mei 2016 – De ultieme zwembaddate met Johnny de Mol werd afgelopen week bij
opbod geveild door de populaire veilingsite VakantieVeilingen. Jan van Goch (49) uit Rotterdam
was de hoogste bieder, de date ging voor 1.016 euro van de hand. De Rotterdammer bood zo’n
hoog bedrag om zijn vrouw en 9 jarig zoontje met Downsyndroom te verrassen. Zij worden
binnenkort door de televisiepresentator helemaal in de watten gelegd in een luxe villa met
zwembad. VakantieVeilingen geeft het volledige bedrag dat op de date is geboden aan een goed
doel ten behoeve voor kinderen met het syndroom van Down.

De grootste veilingsite van Nederland deed onderzoek naar lente-activiteiten en BN-ers. Zij stelden
Nederlanders voor de keus: het is lente en je mag iets doen met een bekende Nederlander, wat kies
je? Bij zowel mannen als vrouwen kwam Johnny de Mol als grote favoriet uit de bus om een dagje
mee door te brengen. Het liefst zagen ze zichzelf een dag lang met de televisiepresentator vertoeven
aan het zwembad bij een luxe villa. VakantieVeilingen besloot vervolgens om deze lentedroom te
laten uitkomen en Johnny de Mol bij opbod te veilen.
In totaal werd er 62 keer op de date met Johnny geboden. Vooral vrouwelijk Nederland bood
massaal. Was Johnny het niet voor de mams in kwestie, dan werden dochters getipt. Reacties
varieerden van ‘hij is het perfecte moederdagkado’, ‘ik vind hem super aantrekkelijk’ tot en met
liefhebbers die aangaven met hem te willen praten over zijn programma’s en zijn persoonlijke leven.
De winnaar was aangenaam verrast. “Ik had niet verwacht de hoogste bieder te zijn. Wij zijn echte
fans van Johnny, vanwege ons zoontje met Downsyndroom kijken we naar al zijn programma’s. Dit
leek me het perfecte cadeau voor hem en mijn vrouw”, aldus een tevreden Jan van Goch.
De date met Johnny de Mol vindt plaats in mei.

