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Etihad Airways bekroont kunstwerk van achtjarige Liza uit Utrecht
De achtjarige Liza uit Utrecht is verkozen tot winnaar van de kleurplatenwedstrijd van
Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische
Emiraten. Nederlandse kinderen onder de 12 jaar mochten een persoonlijk kunstwerkje
maken op basis van een kleurplaat van Boo de panda, Jamool de kameel en Kundai de
leeuw.
De kleurplaat van Liza werd verkozen tot winnaar. “Het was erg moeilijk om uit de
honderden deelnemers een winnaar te kiezen”, zegt Jean Paul Drabbe, General
Manager Nederland van Etihad Airways. “We waren aangenaam verrast over het talent
dat in Nederland rondloopt. Het was duidelijk te zien dat de deelnemers erg veel moeite
hebben gedaan voor hun kleurplaat. Sommigen maakten er zelfs een echt kunstwerk
van. Zo zaten er onder de inzendingen kijkdozen, vliegtuigen, complete stranden en
nog veel meer. Winnares Liza nam Kundai, Boo en Jamool mee langs typisch
Nederlandse symbolen zoals een windmolen, klompen en kaas. Daarna vroeg ze of ze
met hen hetzelfde mocht doen in Abu Dhabi. Dat konden wij natuurlijk niet weigeren.“
Daardoor mag Liza met haar ouders op reis naar Abu Dhabi, inclusief vluchten en twee
overnachtingen in het St. Regis Saadiyat Island Resort.
De tweede prijs gaat naar Déjan uit Heerhugowaard. Hij mag zichzelf en zijn ouders
trakteren op een familiereis van Amsterdam naar Dresden met Etihad Regional, een
van de Europese equity partners van Etihad Airways.
Aan tien van de andere deelnemers biedt Amsterdam Schiphol Airport als derde prijs
een Schiphol Behind-the-Scenes Tour.
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Een van de belangrijkste doelstellingen van Etihad Airways is het bieden van een
uitstekende service, of het nu om zakenreizigers of families met kinderen gaat. De
Flying Nanny is daar een mooi voorbeeld van: op elke langeafstandsvlucht is een
speciaal gekwalificeerde steward of stewardess aanwezig die de allerkleinsten
bezighoudt. Op die manier kunnen zowel de kinderen als hun ouders genieten van een
aangename, ontspannen vlucht.

