‘Ironman for Wheels’
Eind september organiseerde L.C. Gent Leieland hun familiedag met een wandel- en
fietstocht door de Kalkense Meersen onder een oogverblinde zon. Lionslid Gunter
Verherbrugghen stelde zijn bedrijfsgebouw ter beschikking om honger en dorst te
laven. De cava-apero en schitterende barbecue werden er aangevuld met door de
eega’s smakelijke gebakken taarten, gebak en cakes. Maar de actie van ons lionslid
Ephrem Devos sprong er in het oog. We konden er proeven - en uiteraard ook kopen
- van de zelfbereide kweeperengelei van zijn echtgenote Katrien. De verkoop van
deze kweeperengelei is maar één van de vele fundraising activiteiten die Ephrem
organiseert voor ZIJN eigen goed doel ‘Ironman for Wheels/Ten Dries’. Ephrem
getuigt:
“Ten Dries te Landegem leerde ik kennen via het lions-evenement Dranouter-Bad.
De vreugde en vriendschap die de kinderen daar allemaal uitstraalden was heel
confronterend. Je wordt dan met je twee voeten ongemeen hard terug op de grond
geplaatst en beseft dat het een voorrecht is om gezond door het leven te gaan,
kinderen die volop in het leven staan te hebben, een gezin en werk te hebben. Onze
problemen vergaan in het niets bij de uitdagingen die zij hebben om die kleine dingen
te overwinnen die wij vanzelfsprekend vinden. Ik doe sedert 1986 triatlon. Een hele
carrière dus, maar de mythische Ironman van Hawaii ontbreekt nog op het palmares.
1 oktober 2016 beslis ik, na 13 jaar, terug een poging te ondernemen tot kwalificatie
voor Hawaii. De poging gaat door op 7 april 2019 tijdens de Ironman van Zuid-Afrika.
Een voorbereiding van 2,5 jaar omwille van beschikbare tijd, nieuwe age-groep in
2019 (leeftijd 50-54) e.d. Ik beslis dan om die lange voorbereiding en inspanning niet
zomaar te laten gebeuren. Niet kwalificeren zou een enorme ontgoocheling
betekenen. Ik gebruik mijn Ironman-voorbereiding als kapstok om een uitdagend
project op te starten ten voordele van Ten Dries. Benodigd bedrag: 20.000€. De link
is simpel en logisch: In een Ironman kom je jezelf verschillende keren tegen en is het
onvermijdelijk dat je zowel mentaal als fysisch moet doorbijten om de handdoek niet
in de ring te gooien. Kinderen van Ten Dries worden hiermee dagelijks
geconfronteerd wanneer ze gewoonweg kleine dagelijkse handelingen moeten
uitvoeren. Dat is hun dagelijkse Ironman. Tijdens 1 van mijn bezoeken was het
opvallend hoeveel looptoestellen, fietsen, rolstoelen, e.d. permanent in gebruikt zijn.
Alles met wielen. Voor triatleten zijn wielen een fetish. Hun fiets is het duurste en
belangrijkste stuk materiaal. Het wordt gekoesterd en ze zijn er enorm trots op.
Daarmee was de link gelegd en was de actienaam gekozen: IRONMAN FOR
WHEELS”
Als Lions club zijn we fier en ‘believer’ in Ephrem en ondersteunen we maar al te
graag zijn ‘Ironman for Wheels’. Alle acties en belevenissen van Ironman For Wheels
zijn te volgen via de website www.ironmanforwheels.com, de Facebook- en
Instagrampagina “ironmanforwheels”

