PERSUITNODIGING
Leuven, 13 juni 2018
Transplantoux viert in 2018 zijn eerste decennium. Op 15 juni vertrekken 10 getransplanteerden
en hun begeleiders opnieuw naar de Mont Ventoux. Kom hen een duwtje in de rug geven!
Transplantoux werd opgericht in 2008 en is intussen uitgegroeid tot een beweegcampagne die
getransplanteerden wil motiveren om op regelmatige basis gezond te bewegen. Prof. dr. Diethard
Monbaliu: “Het bewegen hoeft zeker niet altijd zo ambitieus te zijn als een beklimming van de Mont
Ventoux. Ook kleine, regelmatige inspanningen doen al wonderen voor de gezondheid. Bovendien is
het ook een mooi eerbetoon aan de donor en zijn familie.”
Op 15 juni vertrekken 10 getransplanteerden en hun begeleiders van campus Gasthuisberg naar de
Mont Ventoux. Een tocht van meer dan 1 000 km die ze afleggen per fiets, en die eindigt op 23 juni op
de Mont Ventoux. De tocht samen afwerken zorgt voor een enorme onderlinge verbintenis. Ieder met
zijn eigen verhaal, samen schrijven we er een hoofdstuk bij. Dit ‘samen beleven’ is een van de
kerneigenschappen van Transplantoux.
Voor zowel de deelnemers als de begeleiders is het telkens een onvergetelijke ervaring. Erwin Van
der Elst: “Vorig jaar nam ik voor het eerst deel. Ik kan eigenlijk niet met woorden omschrijven hoe het
voelt om samen met het orgaan van je donor de top van de berg te bereiken. Ik kijk al uit naar
volgende week, het blijft een sportieve uitdaging die mij achteraf zo veel voldoening geeft.”
Ann-Sophie Claeys: “Ik ben fysiek nog niet sterk genoeg om zelf mee te wandelen, maar ik ga mee als
begeleider. Voor mij zijn de deelnemers echte helden. Ik haal veel steun uit de samenhorigheid binnen
de groep. Als je eens een slecht moment hebt, is er alleen maar begrip.”
Programma
8.30 uur
8.45 uur

9.15 uur
9.30 uur

Onthaal en ontbijt, foyer administratief gebouw campus Gasthuisberg
10 jaar Transplantoux
prof. dr. Diethard Monbaliu, UZ Leuven
Aanmoedigingswoordje
prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven
Uitwuiven van de deelnemers en begeleiders
Officieel vertrek naar de Mont Ventoux

Meer informatie over het project? http://www.transplantoux.be/
Meer weten over het belang van orgaandonatie? http://www.overlevendoorgeven.be
Praktische info voor de pers
Locatie: foyer administratief gebouw, campus Gasthuisberg (grijze pijl, verdieping 1). Kom naar de
hoofdingang van het ziekenhuis, de onthaalmedewerkers wijzen u de weg naar de foyer.
Parkeren: bezoekersparking campus Gasthuisberg.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jonas Vanbekbergen, coördinator Transplantoux vzw,
tel. 016 37 95 81 (tussen 9 en 17 uur) of e-mail: jonas@transplantoux.be.
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