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Beste Sponsor,

1. Vandaag is er een persmoment geweest in aanwezigheid van de Staatssecretaris mevrouw
Bianca Debaets van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar we ons vernieuwd concept van
SofAlert hebben voorgesteld.
We zijn dan ook verheugd om jullie te melden dat we erin geslaagd zijn om een “slimme bel”
te ontwikkelen met dezelfde functionaliteiten maar veel aantrekkelijker is om op je fiets te
hebben.
Dit hebben we kunnen verwezenlijken dankzij jullie steun en nog enkele belangrijke sponsors
die we allemaal heel dankbaar zijn.
We zijn er nog niet, de weg is nog lang en moeizaam maar dit is zeker een goede stap in het
verder verwezenlijken van ons concept.
Binnen enkele weken gaat het proefproject officieel van start met een 100-tal testpersonen.
Hiervoor moeten er dus 100 modules van SofAlert gemaakt worden.
We hebben een oproep gedaan om te vragen wie ons kan helpen met het in elkaar steken
van de modules. We hebben toch enkele mensen gevonden die ons nu zaterdag 20 april
willen helpen, waarvoor heel veel dank.

2. We zijn blij jullie te melden dat VERGO BVBA - Transport, opslag, overslag en distributie uit
onze gemeente Zemst ons financieel steunt bij de ontwikkeling van ons vernieuwd concept
van SofAlert.
Ook zullen jullie binnenkort de foto van SofAlert te zien krijgen op hun trailers!
We zijn hen dankbaar voor deze steun en dat ze ook geloven in ons SofAlert-concept.

3. Ook hebben we van de familie en vrienden van de overleden Boris Lauwers een zeer gulle
bijdrage mogen ontvangen. Boris overleed in verkeersongeval met een vrachtwagen in
oktober 2017 in Antwerpen terwijl hij naar zijn werk fietste.
Zij schenken de opbrengst van hun minivoetbaltornooi die ze vorig organiseerden aan ons. Ze
geloven heel erg in ons project en ze hopen dat hun bijdrage een steentje kan bijdragen in
ons verhaal.
Ze doen het voor Sofie, voor Boris, voor Evelien. En voor alle andere fietsers die dit project
heel hard nodig hadden.
We waarderen deze schenking enorm.

4. We blijven zoeken naar partners en sponsors, we zijn volop aan het onderhandelen en
boeken stilletjes aan vooruitgang. Hopelijk krijgen we dankzij de persaandacht van vandaag
weer meer reacties binnen.

We wensen jullie een Zalig Paasfeest.
Els en Peter

