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SPORTKAMPEN HALEN ROLSTOELPATIËNT ERWIN (49) UIT ISOLEMENT

Roei For Life steunt groepsreizen voor andersvaliden

Erwin Schollaert raakte verlamd aan de benen door hersenaandoening. - Repro Rutger Lievens

Nieuwerkerkenaar Erwin Schollaert (49) supporterde de voorbije vier dagen voor Roei For Life, een actie voor de Warmste Week
van Studio Brussel. Met zes reuzenkano's en 85 roeiers vaarden ze van Oostende helemaal tot in Boom. De opbrengst van 40.000
euro gaat naar vzw Anvasport, een vereniging die mensen met een beperking zoals Erwin uit het isolement haalt.
RUTGER LIEVENS
Zondag was Erwin Schollaert in Gent en maandag in Ranst, want toen passeerden daar
de zes reuzenkano's die deelnemen aan Roei For Life. Dinsdagnamiddag ging hij mee
aanschuiven in Boom om erbij te zijn bij de chequeoverhandiging. 40.244 euro zamelden
de roeiers van The Outsider Coast - een organisatie die sportkampen op touw zet - in voor
vzw Anvasport. Die vzw uit Melle haalt mensen met een beperking uit hun isolement door
ze mee te nemen op fiets-, ski- of avontuurreis
Anvasport ligt Erwin Schollaert nauw aan het hart. De Nieuwerkerkenaar was vroeger als
zelfstandige actief in de bouw en interieur, maar raakte twaalf jaar geleden verlamd aan de
benen. "Van de ene dag op de andere veranderde mijn leven. Het begon met verwardheid, Het 'Roei For Life'-team tijdens een tussenstop in
Ranst. - Rutger Lievens
maar het ging van kwaad naar erger. Er was een ongewone stijging van witte bloedcellen
en voor ik het wist onderging ik een stamceltransplantatie en chemo, en daarna lag ik
wekenlang in coma. Door complicaties raakte ik verlamd aan de benen. Ik kon alleen nog maar liggen. In een revalidatiecentrum in
Oostende heb ik weer leren rechtzitten. Daar heb ik via een andere persoon die aan het revalideren was Anvasport leren kennen", zegt
Erwin.

40.000 euro
Die 40.000 euro voor Anvasport zijn dubbel en dik verdiend, vindt Erwin. "Elke keer ik op weg ben met Anvasport geeft dat zo'n enorme
mentale boost. Dit jaar was er een fietsweekend, een survivalweekend in de Ardennen, een reisje naar de kust bij The Outsider Coast en
een skireis. En alles is aangepast aan rolstoelgebruikers of mensen met prothesen. Op het fietsweekend zat ik bijvoorbeeld achterop op de
tandem, anderen reden met een driewieler of elektrische fiets. In de Ardennen heb ik dingen zoals een 'death ride' kunnen meedoen, ze
trokken mij met een katrol naar boven. Deze zomer aan de kust heb ik kunnen kitesurfen. Op skireis zit ik telkens op de 'snowbike'. Vroeger
hielden begeleiders mij goed vast, maar nu kan ik het alleen. Alleen op snelheid over de sneeuw de berg afschuiven, dat geeft zo'n
ongelofelijk gevoel van vrijheid. Dan voel je je even goed als eender wie die te voet van Nieuwerkerken naar Aalst en terug kan stappen.
Je verplaatst je gelijk elk ander mens", zegt Erwin.
"De steun die we aan elkaar hebben op reis is groot. Je praat met elkaar over wat je meemaakt. De begeleiders letten erop dat er geen
afstand is. Als er een gesprek is, gebeurt alles op tafelhoogte, voor iemand in een rolstoel heel belangrijk. Vorige keer waren er 28

andersvaliden en 32 begeleiders, al zitten sommige begeleiders zelf ook in een rolstoel. De accommodatie op reis is telkens volledig
aangepast aan mensen met een beperking. Je maakt er vrienden, het is telkens uitkijken naar de volgende reis, want dan zie je iedereen
terug."
Info: www.anvasport.be.
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