Adventure at the Sea

Francis Reubens
Ten voordele van het Virunga Nationaal Park –Democratische Republiek Congo

De uitdaging:
Een zwemtocht van 67 km langs onze volledige Belgische kust.(De Panne-Knokke) De meesten onder
ons zouden er vriendelijk voor bedanken maar opnieuw gaat Francis Reubens, in zijn eentje, deze
zwemuitdaging aan.
Francis koppelt aan deze sportprestatie en uitdaging een goed doel nl. zwemmen ten voordele voor
het Virunga Nationaal park in Congo - Afrika.
Francis dat is zwemmen ,sport en avontuur:
Onze sportieve Knokke-Heistenaar, trainde jarenlang in een Nederlandse triatlonclub (sc Zwinstreek)
en deed er jaarlijks mee aan een 5-tal triatlons.
Sedert 3 jaar is hij gediplomeerd zwemtrainer van het Running Team Knokke-Heist vzw en is hij
eveneens zweminstructeur van DTC, de duatlon en triatlon afdeling van het RTKH, waar hij zich
bezighoudt met de verfijning van de zwemtechniek van de triatleten.
Als één van de hoofdsponsors van het RTKH tijdens de Canadese Bevrijdingsmars steunt hij niet
alleen de lopers maar skeelerde hij dit jaar de afstand van 33 km tussen Hoofdplaat en Knokke.
Vorige zomer zwom hij van Breskens naar Knokke-Heist, 22 km, en dit in amper 3u en 22 min.
Zomer van 2015:
Ook dit jaar lokt de zee hem opnieuw en dit keer om een nog groter avontuur aan te gaan.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit doorgaan rond eind juli, begin augustus 2015.
Goede doel: Virunga Nationaal Park - Democratische Republiek Congo :
Francis werd onlangs door zijn vriend Anthony Caere, ons beter bekend als de piloot uit de
gelijknamige televisie reportage de “Flying Doctors” op één, in contact gebracht met het Virunga
park in Oost Congo.
Anthony gaat voor minstens één jaar werken in dit park voor Prins de Mérode.
Het Virunga Nationaal park is een van de meest biodiverse plaatsen op de aardbol en de thuisbasis
van de laatste in het wild overblijvende berggorilla’s.
Onder leiding van de Belgische Prins riskeren de parkwachters dagelijks hun leven om het UNESCOwerelderfgoed te beschermen tegen gewapende rebellen ,stropers en dubieuze activiteiten van
oliemaatschappijen . Weet u dat er tussen 1996 en 2013 meer dan 150 parkwachters hierbij het
leven lieten.

Voor de gemeenschappen die rond het park wonen is het van levensbelang om de omgeving te
beschermen en de natuurlijke rijkdommen van het park op een duurzame wijze te beheren, wil die
regio een kans maken om te overleven aan de druk van de moderne maatschappij.
De Prins bestuurt sinds 2008 het Virunga Nationaal Park, een regio geteisterd door burgeroorlogen,
zinloos geweld en strooptochten.
Maar met zijn berggorilla’s en actieve Nyiragongovulkaan met lavameer, bezit het park zeer
aantrekkelijke toeristische troeven.
Deze troeven moeten ervoor zorgen dat én de mensen en dieren wonende in het park kunnen
overleven en dat deze biotoop bewaard wordt voor het nageslacht.
Om het verblijf van de toeristen aangenaam te maken bij hun beklimming naar de vulkaan gaf Prins
Emmanuel de Mérode de opdracht aan Francis Reubens om 12 Nyiragongo Vulkaan Shelters te
bouwen. Deze shelters worden volledig verwaardigd in het bouwbedrijf van Francis hier in het
't Walletje te Knokke-Heist. Een ware primeur voor onze streek.
Deze kleine slaapgelegenheden geven de toeristen bescherming. Het zijn geen luxueuse
onderkomens maar bieden een hygiënische en beschermende schuilplaats aan. Iedere shelter biedt
plaats aan 2 personen.
Francis wil ,door zijn steun aan het park, de diepere betekenis van het woord “shelter” opentrekken,
dit naar de plaatselijke bevolking toe .Dat is zeer nobel.
De families van de parkwachters die het leven lieten in deze bittere strijd zouden nergens staan
zonder de hulp van Emmanuel de Mérode. Zo werd er een fonds opgericht met de bedoeling om de
weduwen en hun kinderen financieel bijstand te staan. Om hen een ondersteuning te geven op
medische vlak en op het vlak van onderwijs. Een basis behoefte voor ieder mens op onze toch zo
mooie planeet.
Hopelijk kunnen deze shelters een bijdrage bieden aan het verder functioneren van mens en dier in
deze omgeving. Zou het niet tof zijn dat hierdoor de harmonie terug komt in deze soms erg
geteisterde streek.
Kom, steun de actie van Francis! Het is een uitdaging voor een betere en groenere wereld voor onze
kinderen en kleinkinderen.

De vele voorbereidingen, allerhande gekoppelde activiteiten en de mogelijkheden tot sponsoring
van het vooropgestelde goede doel zullen vanaf 15 februari 2015 vermeld worden en te volgen zijn
via de facebookpagina van het Running Team Knokke-Heist.
Website Running Team Knokke
Sportieve en vriendelijke groeten,
Francis Reubens en zijn enthousiast team.

