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12de editie van de Stars Rallye Télévie 2019 ten voordele van de strijd
tegen kanker Met de steun van Francis Cabrel, Aurelie Cabrel,
Dany, Claude Barzotti, Charlie Dupont, Kid Noize… en vele
anderen!

Inzet en talent !
De Stars Rally Télévie neemt een vliegende start voor het museum Autoworld, op de Esplanade van
het Jubelpark op 20 oktober. Start om 9u30, dan halt houden op de luchthaven van Temploux van
11u30 tot 15 u, en terug naar Autoworld rond 16u30.
De opbrengst van deze 12de editie met - als nieuwigheid - twee Rally’s voor kinderen, ten voordele
van kinderen met kanker en leukemie, wordt integraal gestort op de rekening van het FNRS.
Streefcijfer 2019: 120 000 euro.
De persconferentie hiervoor vindt plaats op dinsdag 24 september om 11 uur in aanwezigheid van
de partners en enkele stars, in de Club des V, Kersbeeklaan 280 in 1190 Brussel.
Dat wordt ook de aftrap van de grote online veiling voor de plaatsen van de passagiers in de
droomwagens, naast de stars. De veiling wordt een week voor de rally afgesloten.
Startklaar!

Het recept is uitstekend, en combineert al wat nodig is voor het engagement: energie en talent. Er is
steun van prominente wetenschappers, topfiguren uit sport en cultuur en tv-sterren.
Beschermheer van dit evenement is Pierre Sonveaux, onderzoeksleider FRS-FNRS, gespecialiseerd
in de strijd tegen kanker.
Zoals ieder jaar worden de opbrengsten van deze actie integraal overgemaakt aan het FNRS
(Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) voor hun werk in de strijd tegen kanker en
leukemie.
Op 12 jaar tijd is de Stars Rallye Télévie er in geslaagd meer dan 1 miljoen euro winst op te halen,
waarvan 118 000 euro in 2018. Dit jaar ligt de lat op 120 000 euro.

We need you!

(vervolg 1)
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Bij de VIP’s die hun aanwezigheid al hebben toegezegd voor 20 oktober zien we Dany, de
striptekenaar, schepper van Bernard Prince, van Olivier Rameau Coquines. Trouw op post zijn ook
de familie Borlée en de presentatoren van RTL/TVI… En een zekere Vanina Ickx. Het bewijs van
trouw van de familie van de grote Belgische kampioen. Vorig jaar gaf Jacky Ickx het startschot van
de 11de editie. “De wereld van de auto tekende al present vanaf het eerste uur, om samen te werken
met Télévie”, onderstreepte toen de zesvoudige kampioen van de 24 Uren van Le Mans.
Het concept zelf van de Stars Rally Télévie werd uitgedokterd door Willy Braillard (vroeger
autopiloot) die dat nu heeft overgedragen aan Jean-Pol Piron, een niet weg te denken
persoonlijkheid bij dit buitengewoon parcours.
De kinderen worden niet vergeten! Dankzij de hulp van een mecenas, van Ferrari Belgio (die 10
Ferrari’s meebrengt !), van de Belgian VW Classics Club en van Kombi Legend, kunnen een
twintigtal zieke kindjes van het Kinderhospitaal Koningin Fabiola, deze happening van binnen
uit meemaken.
6 sterren voor 3 McLaren: inderdaad, de groep Ginion stelt ons 3 McLaren ter beschikking,
die bestuurd worden door onze 3 sterrenchefs, Yves Mattagne, Lionel Rigolet en Pascal
Devalkeneer.

(vervolg 2)

Voor de middag-etappe houdt de rally halt op de luchthaven van Namur/Temploux, tussen
11u30 en 15u. Daar worden ze ontvangen door Vanina Ickx en Benjamin de Broqueville
(eigenaars van de luchthaven) waar op podia en met feestelijke animaties (waaronder luchtdopen)
de deelnemers en het publiek verwend wordt in een gezellige, gemoedelijke en sportieve sfeer, geheel
in de lijn van de happening. De deelnemers worden vervolgens verwacht in de Autoworld vanaf
16u30.

Goed humeur en actie!
Ook dit jaar staan de verwachtingen hoog gespannen, en iedereen werkt mee met hart
en ziel.
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