Rembo's fietsen bijna 30.000 euro bijeen voor goede doel
TORHOUT/BRUGGE Acht
dagen onderweg, 1.400 ki
lometer afgehaspeld en al
les samen bijna 30.000 eu
ro ingezameld voor de ALS
liga. De Rembo’s, een
fietsploeg van het Sint
Rembertziekenhuis, mag
trots zijn op die prestatie.
Aan het SintRembertzieken
huis in Torhout zijn onder luid
applaus de Rembo’s gearriveerd
na een achtdaagse fietsbeproe
ving van 1.400 kilometer die hen
over een trits echte Tourcols
leidde.
De fietsploeg, bestaande uit tien
artsen en personeelsleden van
het ziekenhuis, namen samen
met vier begeleiders deel aan de
Tour for Life en zamelden met
hun indrukwekkende inspan
ning 29.363 euro in voor de ALS
liga.
‘We hebben allemaal de eind

meet gehaald’, glundert revalida
tiearts Jan de Decker. ‘Het was
een bijzonder zware, maar voor
al ook unieke ervaring. De Col de
la Madeleine en de Col du Gali
bier in de Alpen en de Grand Bal
lon in de Vogezen waren de
zwaarste beklimmingen.’

,,

JAN DE DECKER
Rembo

We hebben allemaal
de eindmeet gehaald.
Een bijzonder zware,
maar unieke ervaring
Bij momenten steeg het kwik
tot een verschroeiende 40 gra
den, ‘maar de laatste twee dagen
reden we in de gietende regen.
We waren gelukkig zeer goed
omringd door een schitterende
equipe. Ook zonder onze gulle

De Limburgse ALSpatiënt
Antonio Ventriglia fietste in
zijn handbike mee. Foto: mvn
sponsors zou dit niet mogelijk
zijn geweest. We zijn hen alle
maal bijzonder dankbaar.’
De tocht ging van start in het
Italiaanse dorpje Bardonecchia
en trok via de Alpen, de Jura, de
Vogezen en de Ardennen naar de
finish in Torhout. De Limburgse
ALSpatiënt Antonio Ventriglia

fietste in zijn handbike mee van
het ziekenhuis naar Club de B,
waar het geld overhandigd werd
aan de ALSliga. Aan de Tour for
Life namen een dertigtal Belgen
deel. Ook enkele spoormedewer
kers in Brugge deden mee onder
de naam Train for Life en zamel
den 11.893 euro in. (aft)

