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\\\\ El Capitán

30
JAAR

BELG
NATIONALITEIT

26
JAAR

NEDERLANDSE
NATIONALITEIT

ZOË AGASI
\\\\ La naranja mecánica

Olivier is een outdoorfanaat en 
sportliefhebber. Wanneer hij een 
doel stelt, zal hij het bereiken. 
Hij is een planner, een doener 
en gaat voorbereid op pad. ‘El 
Capitán’ noemde zijn broer hem. 
Als ingenieur maakt hij van iedere 
uitdaging een nummer of van ieder 
nummer een uitdaging. Olivier is de 
man achter onze fietsstatistieken, 
routeberekeningen en planningen.

Zoë is een atleet en streeft altijd 
naar het hoogste doel. Haar 

doorzettingsvermogen en kracht is 
ongeëvenaard. Aan de andere kant 
is ze een gevoelig persoon, gericht 

op communicatie en het welzijn 
van de mens en onze planeet. Als 

productontwerper wil ze leven, 
ontwerpen en reizen op een duurzame 
manier. Proberen is niet goed genoeg. 

Zoë wil een bijdrage leveren aan 
een groter geheel. Ze heeft een oog 

voor schoonheid en vorm en is de 
vrouw achter al de fotografie en de 

vormgeving.  

20.000 3.500 270

TWEE JAAR ONDERWEG

FIETSKILOMETERS ZEEMIJLEN KILOMETERS TE VOET

TOP 25 Bicycle Touring 
Blogs 2018

“This list is an attempt to highlight 
some of the best blogs about bicycle 
touring that can be found on the web.”

Sinds 30 september 2016 reizen wij de wereld 
rond en ontdekten delen van Europa, Afrika 
en Zuid Amerika. Dit doen wij al fietsend, 
zeilend, wandelend, of eender welke manier 
waarbij we onze eigen kracht gebruiken. 
Wij willen andere mensen inspireren en 
overtuigen om de wereld te ontdekken op 
eigen kracht. Wij zijn overtuigd dat dit de 
mooiste manier van reizen is. Duurzaam, 
gezond voor het lichaam en de geest, en 
dichtbij de lokale cultuur en natuur. Wij 
inspireren door te schrijven, te fotograferen 

en te filmen over onze avonturen.

#OPEIGENKRACHT
DOOR NOORD-AMERIKA

FIETSEN

KILOMETER DOOR 
MEXICO, UNITED 

STATES & CANADA

KILOMETER LANGE 
AFSTAND ROUTE DOOR 

DE UNITED STATES

KILOMETER 
NORTHERN FOREST 

CANOE TRAIL

HIKEN KANO

THE ROADMAP

Tijdens onze expeditie in Noord Amerika ontdekken we nieuwe manieren van reizen op 
eigen kracht. We reizen van zuid naar noord via het oosten van het Noord Amerikaanse 
continent. We gaan de uitdaging aan om 1000 kilometer te hiken over een lange 
afstand trail en de NorthernForest Canoe trail van begin tot eind te kanoen. Een van 
de zwaarste kano trails ter wereld. Dat is meer dan 1.000 kilometer kanovaren door de 

Amerikaanse en Canadese wildernis. 

We begeven ons op onbekend terrein en gaan onmiddellijk voor de serieuze test. Een 
sprong in het diepe is voor ons de beste manier om deze nieuwe manieren van reizen 
te ontdekken. Tussendoor blijft de fiets ons vertrouwde vervoersmiddel waarmee we 

meer dan 5.000 kilometer af zullen leggen.

Wij willen andere mensen inspireren en overtuigen om de wereld te ontdekken op eigen 
kracht. Wij zijn overtuigd dat dit de mooiste manier van reizen is. Het is een duurzame 
manier van reizen, gezond voor de lichaam en de geest, en dichtbij de lokale cultuur en 
natuur. Door zelf het voorbeeld te geven en verhalen te vertellen, willen we laten zien 
dat deze manier van reizen voor iedereen mogelijk is. We willen dat het bewustzijn van 
de mensen over de prachtige natuur en cultuur op deze aarde vergroot. Het bewustzijn 

om deze aarde te beschermen en er zorg voor te dragen. 

Waarom doen we dit?

CREATIVITEIT \\ GEZOND \\ UNIEK AVONTUUR \\ DUURZAAM \\ GOEDKOOP 
BEWUST \\ ENERGIEK \\ ZELFONTPLOOIING \\ WERELDKENNIS

  #OPEIGENKRACHT

WAAROM ZOU JE PARTNER WORDEN?

PARTNERS

SPONSOR

REDEN 
ÉÉN //

REDEN 
TWEE //

REDEN 
DRIE //

Jouw merk in beeld bij een 
unieke doelgroep

Bijdrage aan een 
uitzonderlijke content

Een stap naar een duurzame 
wereld

We reizen al meer dan twee jaar 
de wereld rond en daar komt 
zeker een jaar wereldreis bij. 
We hebben een grote groep 
lezers en volgers die onze 
avonturen en tips op de voet 
volgen. Minstens een jaar lang 
komt jouw merk in beeld bij deze 
doelgroep van outdoorfanaten, 
wereldfietsers en avonturiers. 
Onze verhalen, foto’s en video’s 
zorgen voor een continue 
stroom aan merkintegratie en 
exposure gedurende en na onze 
wereldreis.

Een wereldreis spreekt tot de 
verbeelding, zeker op de manier 
dat wij het aanpakken. Onze 
aanpak met een combinatie van 
fietsen, hiken, kanoën en andere 
sporten is uniek. We spreken 
hierdoor niet één doelgroep aan, 
maar het hele spectrum van 
outdooractiviteiten. Als sponsor 
heb jij de mogelijkheden om dit 
mogelijk te maken en onderdeel 
te zijn van dit bijzondere 
avontuur.

Tijdens onze wereldreis 
zien we de gevolgen van de 
klimaatverandering op de meest 
verlaten plekken. Dit opent onze 
ogen. Beelden en verhalen die 
wij door willen geven aan de 
wereld omdat we bezorgd zijn, 
omdat het anders kan en moet. 
We moeten niet stoppen met 
reizen, maar wel bewust reizen. 
Reizen op eigen kracht is een 
duurzame manier van reizen, in 
harmonie met de natuur. Samen 
met onze sponsors zetten 
we ons in voor een duurzame 
wereld door een andere manier 
van reizen te laten zien, en 
duurzame producten als 
voorbeeld te stellen.

Wij schrijven een 
uitgebreid reisverslag 
over onze wereldreis 

en zorgen voor 
interessante artikels 

over fietsroutes, 
wandelpaden en 

outdoor gear zodat 
onze lezers zelf op pad 

kunnen.

Onze foto’s zijn het 
uithangbord van onze 
reis. Door het oog van 

onze camera nemen we 
onze lezers mee naar 
onbekende plaatsen 

op de wereld. Een 
open deur naar onze 

wereld en het leven van 
anderen.

Korte en krachtige 
video’s zijn de beste 

inspiratie om zelf een 
reis te ondernemen. 

Onze video’s laten de 
diepgang zien van het 
reizen op eigen kracht.

 Via social media 
inspireren we dagelijks 
duizenden mensen om 
de wereld te ontdekken 

op eigen kracht. We 
delen onze eigen 

ervaringen, fietsroutes 
en materiaal. We staan 
direct in contact met 

onze volgers en helpen 
hen op weg om zelf op 

pad te gaan.

Samen sporen we aan tot een schone 
en verrassend leuke manier van reizen.

Reis samen met ons #opeigenkracht 

WEET WAT JE WIL, DURF TE DROMEN, DOE EENS ONGEWOON,
EN PLOTS IS HET HEEL GEWOON...

WWW.WELEAF.NL
WWW.WELEAF.BE

WELEAF WERELDREIS
SINDS SEPTEMBER 2016

V O E T  -  P E D D E L  - F I E T S

OP EIGEN KRACHT
DOOR NOORD-AMERIKA

WIJ FIETSEN
HIKEN
KANOËN

5000+ K
MEXICO, VS, CANADA

1000+ K
LANGE AFSTANDSROUTE

NORTHERN FOREST
CANOE TRAIL

“Wij reizen al meer dan twee jaar fietsend en zeilend 
door de wereld. We vertrokken op 30 september 2016 
in Amsterdam en zijn 20.000 fietskilometers en 3.400 

zeemijlen later in Colombia.” 

//// 

Onze volgende uitdaging is op eigen kracht door Noord Amerika. 
Wij willen laten zien dat iedereen kan reizen op eigen kracht.

DE NIEUWE UITDAGING

Nieuwe plannen, nieuwe expeditie.
Doe je mee?

5000+ 1000+ 1000+

CONTACT ONS

WE ARE ON 
OUR WAY. 

+32 477192724
+31 11570809

OLIVIER@WELEAF.NL
ZOE@WELEAF.NL

WILDERNIS EXPEDITIE

REWILDING EUROPE

WIJ GAAN DE UITDAGING AAN 
VOOR DE NATUUR

REWILDING EUROPE

Rewilding Europe is een nieuw Europees initiatief om in Europa meer ruimte te maken 
voor wilde natuur, wildernis en wilde dieren. Rewilding Europe wil één miljoen hectare in 
Europa verwilderen, in minstens tien verschillende gebieden. In deze gebieden regeert de 

natuur. Zij kent al miljoenen jaren de beste weg en wij hebben haar nodig.
Een van de belangrijkste bouwstenen van Rewilding Europe is het stimuleren 
van ondernemingen die geënt zijn op een duurzaam gebruik van dit nieuwe 

wildernislandschap; zogenaamde conservation enterprises. Dergelijke ondernemingen 
laten de economische waarde van wildernisnatuur concreet zien in de vorm van 

werkgelegenheid en inkomsten.

WAAROM REWILDING EUROPE ALS GOEDE DOEL?

Iedereen houdt van echte natuur met wilde dieren. Wij verdwijnen in de wildernis en 
nemen onze lezers graag mee op reis. Ons doel is hen te inspireren om zelf op pad te 
gaan. Duurzaam, bewust en lekker buiten in de natuur. We doen het goed als we onze 

volgers bewust en actief kunnen motiveren door een steentje bij te dragen aan het 
verwilderen van onze landschappen. Zo zijn over een paar jaar beren, wilde paarden 

en bizons geen droom meer van andere continenten, maar is het tastbaar en Europese 
natuur waar we trots op zijn. 

MATERIAAL EN 
SERVICE ////

CURSUSSEN OF 
WORKSHOPS ////

MEDIA
AANDACHT ////

Tijdens onze wereldreis is ons kantoor de buitenlucht en de fiets of kano 
ons meubilair. Twee jaar wereldreis heeft ons meubilair aangetast, en 
voor onze nieuwe kantoor hebben we ander meubilair nodig. Sponsor ons 
kleding, electronica, kampeermateriaal, handige outdoorgadgets of een 
onderhoudsbeurt van onze fietsen of camera.

Wandel- en fietservaring hebben we genoeg na twee jaar wereldreis, 
maar voor onze nieuwe uitdagingen begeven we ons op onbekend 
terrein. Bijleren is het hoofddoel van onze reis. Met kanovaren en 
overleven in de wildernis hebben we weinig ervaring, maar ook onze 
fotografie en videos skills schaven we graag bij. Help jij ons met een 
cursus of workshop om ons voor te bereiden op de volgende avonturen?

Een krant, een tijdschrift of een online magazine? We delen graag ons 
verhaal om nieuwe mensen te inspireren de natuur op te zoeken. Ons 
verhaal is unieke en inspirerende content voor een artikel in de media. 
Op zoek naar een specifiek thema? Wij durven een gesprek aan te gaan.

In overleg kunnen wij uw bedrijf of organisatie 
het volgende bieden: 

Logo op onze website 
Vermelding in de video’s 
Branding op social media
Product review op onze website
Professionele fotografie
Een uniek verhaal
Social media branding

HELP ONS DE UITDAGING WAAR TE MAKEN. 
WORD JIJ ONZE SPONSOR?

IK BEN ACTIEF
JE KUNT GEWOON 
OP MIJ KLIKKEN

https://www.youtube.com/watch?v=xJXUowFBGQw
https://www.youtube.com/watch?v=xJXUowFBGQw
http://www.weleaf.nl
http://www.weleaf.be
http://www.facebook.com/weleaf
http://www.instagram.com/weleaf.nl
mailto:zoe%40weleaf.nl?subject=

