David fietst voor ALS-liga
OOSTKAMP q David Noteboom uit de Zannekinstraat kijkt al een tijdje uit naar een groot fietsavontuur. Nu
hij de kans krijgt om via ‘Tour for life’ met een groep vrienden deel te nemen aan een achtdaags fietsavontuur dat bovendien ook nog geld binnenbrengt voor de ALS-liga, twijfelt hij niet meer.
“Tour for Life is een volledig ondersteunde wielertour ten voordele van de Belgische ALS-liga”, vertelt David Noteboom, die zich wil
inzetten voor dat project. “Via het
jeugdvoetbal van Hertsberge heb
ik Rudy Vanhauwaert leren kennen, die vorig jaar gestorven is
aan die verschrikkelijke ziekte die
zenuwen en spierweefsel doet aftakelen. Hij was een gezonde en
sportieve man die door ALS in
korte tijd geveld werd. Daarom
ben ik tot het besef gekomen dat
deze ziekte meer aandacht verdient. De ALS-liga doet al heel
veel voor de patiënten, maar heeft
ook maar beperkte middelen en
zoals je weet is er voor verder onderzoek heel veel geld nodig. Dat
wordt ook door Herman Van
Rompuy en Simon Mignolet bevestigd en ondersteund in een
promotiefilmpje dat je via de website kunt bekijken.”

SPORTIEF EN SOCIAAL
“Tour for Life start in Italië en
geeft ons de uitdaging om in acht
dagen (29 augustus tot 5 september,
red.) de Alpen, de Jura, de Vogezen en de Ardennen te overwinnen om te finishen op de Muur
van Geraardsbergen. Het sportieve, maar ook het sociale project
sprak mij erg aan. Daarom heb ik
een ploeg samengesteld met nog
drie collega’s van de NMBS en
één zelfstandig dakwerker : Steve
Ryde, Stefaan Dobbelaere, Rik
Vandenhende en Jean-Marie

Initiatiefnemer David Noteboom zoekt nog enkele sponsors om de actie nog meer kracht bij te zetten. De ALS-liga
kan er alleen maar wel bij varen. (Foto PH)

Brailly. Zij waren meteen bereid
om aan te sluiten bij mijn initiatief. Als ploegnaam kozen we voor
Train for life. De connectie met de
trein is vlug gemaakt.”

12.500 EURO
“Wij engageren ons om per deelnemer minstens 2.500 euro op te
halen, samen 12.500 euro dus.
Het geld gaat volledig en integraal

naar de liga ten gunste van verder
onderzoek. Onze onkosten betalen wij volledig uit eigen zak. Personen die via dit initiatief de ALSliga willen steunen, vinden alle info op www.tourforlife.be.”
“Verschillende mensen hebben
onze ploeg al gesteund, maar
sponsors die ons verder financieel
een duwtje in de rug willen geven
of de nodige wieleruitrustingen

kunnen aanbieden zijn natuurlijk
nog steeds van harte welkom”, besluit David. “Alle giften vanaf 40
euro zijn fiscaal aftrekbaar. Uiteraard worden ook kleine giften aan
de ploeg of aan één van onze deelnemers erg gewaardeerd.”
(Piet Himpens)
Info : davidnoteboom@msn.com en
www.tourforlife.be.

