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Job opgezegd om jaar te zwerven ten voordele van ALS-liga

Ignace fietst 26.000 kilometer naar Tokio
Vandaag om 02:57 door Julie Putseys

 Dit is een exclusief artikel voor jou.
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IGNACE VAN DEN BROECK
“Ik vond het een heel toffe gedachte om gewoon thuis mijn deur uit te
stappen en met de fiets te vertrekken”

LEUVEN - Ignace Van den Broeck (28) uit Leuven heeft zijn job vaarwel gezegd om een jaar in Europa en Azië rond te
fietsen. Over twee weken vertrekt hij op een fietstocht van in totaal 26.000 km ten voordele van de ALS-liga.

“Ik heb altijd het idee gehad om eens een jaar te reizen”,
zegt Ignace. “En ik vond het een heel toffe gedachte om
gewoon thuis mijn deur uit te stappen en met de fiets te
vertrekken, niet het vliegtuig te hoeven nemen.” Dus
diende hij zijn ontslag in bij zijn werkgever – een groot
Amerikaans bouwbedrijf – en begon zijn reis uit te

stippelen.

De eerste vier maanden zal Ignace door Europa fietsen. In een hotel in Oostenrijk waar hij even zal werken, brengt hij de winter door om dan terug
op zijn velo te springen – een trekkingfiets die hij speciaal voor de reis heeft aangekocht – en naar Azië te trappen via Turkije, Georgië, Armenië,
Iran, Pakistan, India en Nepal. “Of ik Myanmar binnen raak, weet ik nog niet. Blijkbaar zijn de grenzen dicht nu. Maar de situatie verandert constant.
Ik hoop dat het lukt.” Hij is van plan om in Tokio zijn reis te beëindigen en van daaruit het vliegtuig terug te nemen.

Trappen voor goed doel

Over z'n avontuur zal de Leuvenaar regelmatig updates geven op zijn blog. “Hierop zal ik soms ook uitweiden over ALS en de ALS-liga.” Ignace
heeft er namelijk voor gekozen om via zijn reis geld in te zamelen voor de strijd tegen deze neurologische ziekte."Als ik dan toch iets geks doe, kan
ik er beter een goed doel aan koppelen”, klinkt het. “Ik heb voor ALS gekozen omdat een van mijn beste vrienden, Steven, zijn doctoraat eraan
gewijd heeft en er nu in Stanford een postdoc over doet. Het is zijn job, zijn hobby en zijn passie.” In totaal zal Ignace ongeveer 26.000 kilometer
hebben afgelegd, of 70 kilometer per dag. “Dat is heel wat, maar we gaan ervoor.”

INFO

INFOZijn blog: nacho-on-a-bike.com

Ignace heeft een stevige trekkingfiets waaraan hij veel bagage kan hangen. (FOTO: RR)


