
Een verhaal van hoop en liefde dat onvoorwaardelijk verder gaat…

Letterlijk duizenden mensen hebben de bedevaartsrit van Lorenzo en Frederik, via diverse
kanalen,  op  de  voet  gevolgd.  Het  blijft  ontroerend  en  tegelijkertijd  hartverwarmend
terugdenkend aan hun parcours en imposante prestatie die €15.198 opbracht ten voordele
van de vzw BiJeVa. 

Dit inspireerde ook Wies en Louis, beide collega’s van Lorenzo en Fré, om een bijzondere
inspanning te leveren ten voordele van de meest kwetsbaren.

Vanuit de organisatie 4Stefanie zullen zij deelnemen aan de TOUR TRANSALP 2022 van 19
tot 25 Juni. 

Eén van de meest spectaculaire
meerdaagse amateurwieler-
wedstrijden vertrekkende vanuit
RESCHENSEE -Zwitserse ALPEN om,
610 km en 15864 hoogtemeters later,
in ARCO- Italiaanse DOLOMIETEN aan
te komen. 

Zeven  opeenvolgende  dagen  samen
met  veel  weerstand  de  weg  naar
boven  banend,  dat  pad  die  de  weg
symboliseert voor kansarme jongeren
vandaag de dag. 

Ook het voorbereidende traject zal er
één worden van strijd en verweer. De
Belgische  glooiingen  zullen  garant
staan voor het noodzakelijke leed om
voldoende  gewapend  van  start  te
gaan.

Ook nu zal de totaalopbrengst
geschonken worden aan onderstaande Non-profit organisaties.

Het doel; 

Geïnspireerd door voorgaande acties en beweegreden, hebben Louis en Wies (omgedoopt
tot LouWies) besloten om met 4Stefanie de handen in elkaar te slaan. 

Na een tweetal erg moeilijke jaren, waarbij bewegingsvrijheid en mogelijkheden werden
ingeperkt  door  COVID,  gaan  zij  in  2022  hun  focus  verleggen  naar  een  nieuwe  sociaal
geëngageerde event-reeks. 

Een 6 maand durende opbouw met als klap op de vuurpijl het rijden van de Tour Transalp.
Dit geheel met als doel zoveel mogelijk financiële steun verzamelen voor 2 warme vzw’s.



BiJeVa vzw. 

BiJeVa is een warme vrijwilligersvereniging die zich toespitst
op het ondersteunen van kinderen (6j-14j) en hun ouders om
structureel hulp te bieden bij kans-armoede. 

Door  het  aanbieden  van  jeugdvakanties  op  maat,
daguitstappen en themadagen aan de kinderen zelf. En tevens
het ondersteunen van de ouders. Gaande van een luisterend
oor, tot het geven van advies bij administratieve kwesties of
het aanbieden van onmiddellijke materiële steunpakketten om
de hoogste nood af te wenden. 

Allez Eddy vzw.

"Allez  Eddy"  is  een  kleinschalig  project  waarbij  de  klemtoon  ligt  op sport,  ontmoeting,
training van vaardigheden en het vormen van identiteit bij kwetsbare kinderen en jongeren.

De  wielersport,  in  al  zijn  facetten,  wordt  een
middel  in  de  ontwikkeling  en  groei  van  de
jongeren.  Door  jongeren  te  helpen  bij  het
kennismaken met de wielersport beoogt de vzw.
de  integratie  van  kansarme  jongeren
laagdrempelig te houden. 

Jongeren kunnen hier terecht om degelijke fietsen, afdoend beschermingsmateriaal en 
gedegen kledij te lenen. Alsook voorziet men bijstand om de jongeren respectvol te leren 
omgaan met hun materiaal en het onderhoud ervan. 
Meerdere samenwerkingsverbanden met lokale sportverenigingen zorgen dat het bereik 
van deze vzw uitgebreid wordt. 

Het Team; 

Wies Ennekens, papa van Mila en partner van Nele. Geboren en getogen in het landelijke
Hulste, nu woonachtig in Ingelmunster. Van
jongs-af-aan  ondergedompeld  in  een
sociaal geëngageerd nest. In 2008 ingelijfd
bij  Defensie en sedert een vijftal  jaar een
liefhebber  van  de  fiets.  De  eerste  renner
van team LouWies.

Louis Verhaeghe, papa van Stan en partner
van  Ineke.  Geboren  te  Roeselare  en
woonachtig  te  Hooglede.  Hij  omschrijft
zichzelf  als direct en daadkrachtig.  Sedert
2003 werkzaam bij Defensie en een tiental

jaren recreatief fietser. De tweede renner van Team LouWies



Team 4Stefanie vzw.

4Stefanie is een vzw die zich inzet voor meerdere organisaties die voornamelijk werken 
rond kans armoede. De vzw bestaat uit een hechte groep vrienden die al meerdere malen 
succesvolle events organiseerden. Als team zijn zij onontbeerlijk om deze reeks van 
events tot een goed eind te brengen. 

De Peter en Meter;

Voor fiets-minnend Vlaanderen vereisen hun Peter en Meter geen 
introductie maar toch;

Het peterschap van de actie is aanvaard door niemand minder dan 
onze huidige Belgische kampioen tijdrijden Yves Lampaert.

Deze rasechte West-Vlaamse boerenzoon met het hart op de 
juiste plaats kan op heel wat bijval en sympathie rekenen in onze 
provincie (en ver daarbuiten). In 2021 verkozen tot Ijzeren Briek en 
een vaste waarde van De Melkerie. Een renner waar we als West-
vlaming meer dan trots op mogen zijn. 

Een meter mocht bij deze actie allerminst ontbreken. In een snel veranderend milieu is de 
opmars van de vrouwenkoers onstuitbaar, en terecht. De input van het vrouwenwielrennen 
wordt almaar groter, ook op internationaal vlak. Wij kunnen dit alleen maar toejuichen. En 
wanneer we over een klepper in het vrouwenwielrennen spreken, dan blinkt steevast Ann-
Sophie Duyck hoog op het schavot. Deze vijfvoudig Belgisch kampioene tijdrijden heeft in 
Vlaanderen het vrouwenwielrennen mee op kaart gezet. 



Wat valt er te beleven

Door de opgedane ervaring met de eerste actie van 4Stefanie, hebben zij geleerd dat de 
zichtbaarheid in de media een enorme boost oplevert.

Daarom wensen zij tijdens deze actie nog meer nadruk te leggen op het aanleveren van 
beeldmateriaal via diverse kanalen. Bij de vorige actie waren er beeldfragmenten die meer 
dan 70.000 keer bekeken werden.

Door in te zetten op sociale media zoals Facebook en Instagram willen zij een zo breed
mogelijk publiek bereiken. De tot nu toe 3000tal volgers van 4Stefanie, de volgers van Yves
Lampaert en  Ann-Sophie  Duyck,  vrienden,  kennissen  en  sympathisanten  van  de  twee
gesteunde vzw’s zijn slechts het begin.

In de aanloop naar de Tour Transalp zullen zij enkele bijkomende acties op poten zetten om
de nodige financiële steun voor onze goede doelen te genereren.

1. Een darts-toernooi op 26 Februari- zaal Geitenhove Hooglede

2. Begeleide trainingsritten Regio HEUVELLAND (April- exacte datum te bepalen)

3. Begeleide trainingsritten Regio VLAAMSE ARDENNEN (Mei- exacte datum te 
bepalen)

4. Een Koers-op-rollen kampioenschap (Mei- exacte datum nog te bepalen)

5. Promo-filmpjes op onze Facebook en Instagram pagina en visibiliteit.

6. De Tour Transalp als grande finale met een dagelijks beeldverslag

Reeds vele lokale bedrijven hebben hun engagement ondersteund. Ook uw hulp is meer 
dan welkom. Graag zien zij jullie verschijnen op hun events. Alle informatie daaromtrent 
verschijnt steeds op Facebook en Instagram (FB: 4stefanie // IG: @4stefanie.vzw)



Wenst u zelf uw steentje bij te dragen ? 
Vrije giften kunnen op BE27 7390 1695 3173

Wenst u als bedrijf hun acties te ondersteunen ?
Voor meer info of kan u hen contacteren via wies.ennekens@hotmail.com of 0494/275541

Vergeet niet: Een goeie daad, gaat nooit verloren !

mailto:wies.ennekens@hotmail.com

