Wheels and Wheelchairs

Persbericht – Londen-Brussel Event – Augustus 2018

Na Parijs-Londen (2012), Parijs-Brussel (2014), Parijs-Straatsburg (2016) organiseren de
organisaties Mobile en Ville [http://www.mobileenville.org/] (Parijs),
Wheels and Wheelchairs (Londen) [http://www.wheelsandwheelchairs.co.uk/]
en Rouli Roula Pour Tous (Brussel) [http://www.rouliroula.com/]
voor het volgend G-Sport rolstoel-skate event van Londen naar Brussel in augustus 2018.

Mobile en Ville
Een vereniging die al meer dan 15 jaar streeft om steden en gemeenten meer toegankelijk te maken
voor mensen op wielen (rolstoelen, skaters en buggies). Zij streven naar sensibilisering,
raadgeving, samenleven.

Rolstoel-Skate toertochten.
Sinds 2012 organiseert Mobile en Ville solidaire toertochten tussen sportieve mensen in een
rolstoel met zij op skates om samen enkele honderden kilometers samen af te leggen in een goed
humeur en met een grote uitdaging met hoge visibiliteit.
Dit zijn allemaal typische voorbeelden van een solidaire G-Sport waarbij mensen met een
handicap en gezonde mensen perfect samen een groots project samen kunnen realiseren.
Hieropvolgend heeft Mobile en Ville met succes een samenwerking kunnen bewerkstelligen met
twee andere organisaties die een soortgelijk inniatief nastreven :
Wheels and Wheelchairs te Londen en Rouli Roula Pour Tous uit Brussel.

Londen-Brussel 2018
Wheels and Wheelchairs trekt de tocht op gang met dit project 2018 : Londen-Brussel !

6 dagen, 60 deelnemers, 400 km … op skates & rolstoelen
Per etappe wordt er tussen de 60 a 90 kilometer per dag rolstoelen geduwd op skates !

Reisschema is in volle ontwikkeling maar hier alvast de grote lijnen (onder reservatie):
Maandag 27 augustus – Londen-Rochester
Dinsdag 28 augustus – Rochester-Canterbury
Woensdag 29 augustus – Canterbury-Dover -ferry- Duinkerke
Donderdag 30 augustus – Duinkerke-Brugge
Vrijdag 31 augustus – Brugge-Gent
Zaterdag 1st september – Gent-Brussel
De logistieke organisatie hiervoor is enorm :
 Een geschikt parkoer zoeken en verkennen
 financiering
 Logement & eten
 Rollend materiaal voor gehandicapten
 PR/Pers
 Vrijwilligers zoeken
 …

De noden
De organisaties zoeken externe hulp voor de volgende drie punten :
 Media & Communicatie
 Logementen in de steden langs het parkoers (sporthal waar we onze matras kunnen leggen,
gehandicapten toiletten kunnen gebruiken.
 Extra financiele middelen (sponsoring, tussenkomsten, deelnames…)

Contacten
UK – Muhayman Jamil muhaymanj@yahoo.co.uk 00 44 791 9497 295
België – Bruno Carlot bruno.carlot@skynet.be 0032485972654
Frankrijk – Hubert Crépy hubert.crepy@mobileenville.org +33 (0)6 07 40 18 10

