
 

 

UNIcycling 2.0  

 van 17 t.e.m. 21 augustus 2022  

Met de eenwieler van Krewinkel naar zee (van oost 

naar west in de strijd tegen mucoviscidose)  

SPONSORDOSSIER  

               

 

 

 https://www.facebook.com/samenbewegenvooradem 

 www.samenbewegenvooradem.be  

 https://www.instagram.com/samenbewegenvooradem/ 

 info@samenbewegenvooradem.be 
 



 

 

Beste sponsor,  

Samen Bewegen Voor Adem heeft de voorbije jaren al meerdere geslaagde evenementen in 

de strijd tegen mucoviscidose op haar palmares.  

In 2018 en 2019 werd eind september telkens een familiedag met wandel-, fiets en looptochten 

georganiseerd. Hiermee wisten wij telkens meer dan 500 deelnemers te bereiken, met veel 

media-belangstelling (Ring-TV, internet-media, kranten,...).  

Bovendien bedwongen in 2019 meer dan 40 enthousiaste sportievelingen met een eenwieler 

de Vogezen-cols Planche des Belles Filles en Ballon d’Alsace.  

Door het succes van die evenementen - en zeker ook dankzij de royale steun van onze 

sponsors - hebben we de voorbije jaren telkens meer dan 10.000 € aan de Mucovereniging 

en het Referentiecentrum mucoviscidose van UZ Brussel kunnen schenken. 

Ook in 2022 koppelen we de strijd tegen muco opnieuw aan een sportieve uitdaging.  

Zo zal op 17 augustus 2022 onze “eenwieler-karavaan” zich op gang trekken in het meest 

oostelijk gelegen puntje van België “Krewinkel”, om 5 etappes en 5 dagen later, na ongeveer 

350 km, onder grote belangstelling aan te komen in De Haan.  

Dit evenement, onder de noemer van UNIcycling 2.0, zal uiteraard niet onopgemerkt voorbij 

gaan. Tal van extra activiteiten zullen worden georganiseerd en als hoogtepunten voorzien we 

de aankomst in Herne (derde etappe) en de finale aankomst in De Haan. Ook hebben een 

aantal bekende Vlamingen zich al achter het project geschaard. Ayco Duyster, 

radiopresentatrice bij Radio 1, is de meter en Tim Desmet, wereldkampioen “Street” 

eenwieleren 2016, is de peter van het project.  

We hopen van harte om met deze actie een nieuw sportief en financieel succes te realiseren. 

Dit kunnen we echter niet alleen en daarom willen we jou vragen om ons evenement te 

sponsoren.  

Alvast bedankt voor jouw interesse in ons project en jouw hulp in de strijd tegen muco!

 



 

 

 

“Samen bewegen voor adem”  

“Samen bewegen voor adem” is ontstaan uit een persoonlijk verhaal.  

18 mei 2017, dag op dag 20 jaar nadat Liesbeth en Thierry een koppel werden, kregen ze te 

horen dat hun jongste dochter Fenna mucoviscidose heeft. Sindsdien doen ze, samen met 

grote zus, er alles aan om Fenna zo goed mogelijk te verzorgen. Net zoals 1400 andere 

kinderen, jongeren en volwassenen in België strijden ze dagelijks tegen muco. Dit betekent 

heel veel aerosollen, veel medicatie nemen, meermaals per week naar de kiné en zeer 

regelmatig op controle bij een team van artsen. Dit vergt natuurlijk veel van de kleine Fenna, 

maar ook van het gezin en hun familie en vrienden.  

Om Fenna, en bij uitbreiding alle muco-patiënten, te helpen kregen Liesbeth en Thierry het 

idee om “Samen bewegen voor adem” op te richten. Een groep familieleden, vrienden en 

clubmakkers van de wielerclub WTC Jong & Oud die wil sensibiliseren en geld inzamelen in 

de strijd tegen muco. Er waren al zeer geslaagde acties zoals de jaarlijkse familiedag en de 

beklimming in de Vogezen. En nu is er dus UNIcycling 2.0 ! 

 

Wat is mucoviscidose?  

Mucoviscidose of muco is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons 

land. Taai slijm blokkeert de ademhaling en spijsvertering. 1 op 20 Belgen is drager en kan de 

ziekte dus doorgeven aan zijn of haar kind. Elke week wordt ergens in ons land een kind met 

muco geboren. De vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek laat ons hopen dat er in 

de (nabije) toekomst een middel gevonden wordt dat de ziekte kan stoppen, maar ondertussen 

besteden mensen met muco gemiddeld 3 à 4 uur per dag aan hun behandeling. Niet om te 

genezen, maar om symptomen te verlichten en waar mogelijk te voorkomen.  

 

Doelstellingen van UNIcycling 2.0  

Naast een sportieve uitdaging voor de deelnemers, wenst het project UNIcycling 2.0. drie 

doelstellingen te realiseren:  

● geld inzamelen in de strijd tegen mucoviscidose ten voordele van de Mucovereniging, 

het Zeepreventorium in De Haan en het Referentiecentrum mucoviscidose van UZ 

Brussel.  

● mensen sensibiliseren over de ziekte mucoviscidose  
● de ganse muco-familie in België een hart onder de riem steken via onze eenwieler-

tocht doorheen het land 

  



 

 

 

Sponsormogelijkheden  

 

U kan als sponsor uit één van onderstaande mogelijkheden kiezen. Hoe groter de bijdrage, 

hoe meer voordelen u kan genieten.  

U kan uw bijdrage overhandigen aan de medewerker van het project of u kan het gewenste 

bedrag storten op rekeningnummer BE85 0689 3891 9106 van “Samen bewegen voor adem” 

met de naam van uw bedrijf en de vermelding “UNIcycling 2.0”.  

Uw logo (jpg- of pfd-formaat) kunt u ons best bezorgen via e-mail naar 

info@samenbewegenvooradem.be .  

Overzicht van de sponsormogelijkheden 

Sponsorbedrag 50 € 75 € 125 € 250 € 500 € 

Logo website ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Logo op scherm  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Vermelding facebook  1 x 1 x 2 x maandelijks 

Logo infogids   ✔ ✔ ✔ 

Spandoeken / extra 
promomateriaal op vertrek- 
en aankomstplaatsen  

   ✔ ✔ 

Opname in promotiefilmpjes 

mbt project     ✔ 

Logo op kledij  

(T-shirt project +  

T-shirt 5-daagse deelnemers) 
    ✔ * 

Logo op kledij  
(T-shirt 5-daagse 
deelnemers) 

    ✔ ** 

Ontvangst met drank en 
hapjes op de aankomstplaats 

2 personen 
(1 etappe 

naar keuze)  

2  personen  
(2 etappes 
naar keuze) 

2 personen 
(alle 

etappes) 

4 personen 
(alle 

etappes) 

4 personen  
(alle 

etappes) 

 
* In geval van sponsoring vóór 31/03/2022 ! 
** In geval van sponsoring na 31/03/2022 ! 

 



 

 

ONTVANGSTBEWIJS  

Ondergetekende, …………………….………………………………………………, verklaart 

hierbij van mevrouw / de heer …………………………………………………………….. namens 

de firma……………………………………………………… de som van ………….. EURO te 

hebben ontvangen als sponsoring voor het evenement UNIcycling 2.0 ten voordele van de 

strijd tegen mucoviscidose van 17 t.e.m. 21 augustus 2022.  

…./….../202...  

Namens “Samen bewegen voor Adem”  

(naam + handtekening) 


