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Cykler får verden fremad
Vores samarbejde med Bicicletas sin Fronteras gør det nemmere
for børn og unge i Senegal at komme i skole.

Hos Swapfiets brænder vi ikke kun for at gøre vores egne byer bedre at bo i.
Derfor udvider vi vores mission om at gøre verden gladere, sundere, renere
og grønnere – helt konkret til Senegal. Læs mere 👉

Swapfiets' ikoniske blå hjul er på vej til Afrika takket være et nyt og spændende partnerskab,

der kommer til at udstyre senegalesiske skolebørn med hundredvis af cykler.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Vi starter med at sende 170 cykler afsted i samarbejde med den spanske NGO Bicicletas sin

Fronteras (Cykler uden Grænser), hvis projekt "Bicycles for Education" har gjort det muligt for

børn og unge i det vestafrikanske land at cykle til skole siden 2015.

Mindst 200 cykler bliver derefter sendt afsted hvert år, så vi kan yde en markant indsats

gennem et projekt, som har stor betydning for manges hverdag i Senegal.

Hvorfor?
For mange af os europæere er det at cykle en helt naturlig ting. Men vi ved godt, at det langt fra

er alle, der er så privilegerede at have et trofast transportmiddel i form af en bundsolid cykel.

Det vil vi gerne være med til at lave om på.

Hvis det ikke var for den tohjulede, ville mange af de senegalesiske elever være nødt til at klare

turen til fods – en tur, som i Senegals Fatick-region kan tage op til fire timer om dagen. Med

cyklen kan turen klares på bare en halv time, og det hjælper ikke blot på fremmødet, men

betyder også, at eleverne ikke er totalt udkørte, når de kommer frem og gerne skulle bruge

energien i klasseværelset.

Vores bidrag
I samarbejde med Bicicletas sin Fronteras og med hjælp fra det senegalesiske

uddannelsesministerium har Swapfiets indtil videre doneret over 170 af disse cykler til

området. Det betyder ikke blot, at vores Swapfiets-cykler er med til at forbedre tilværelsen for

brugerne og deres lokalsamfund, men også, at vi kan gøre vores porteføljes produktlevetid

endnu længere.

Hos Swapfiets arbejder vi hele tiden på at nytænke og finpudse vores design, og det betyder, at

vi med nogle års mellemrum udfaser ældre modeller og erstatter dem med nye. Det giver os

nogle helt velfungerende cykler tilovers, som vi heldigvis kan donere til andre.

Bicicletas sin Fronteras sørger for, at nye elever hvert år får glæde af cyklerne, og

organisationen står også bag andre initiativer, der har til formål at skabe langsigtede positive

forandringer i samfundet. De oplærer f.eks. lokale cykelmekanikere og bygger små cykelskure

og værksteder til sikker opbevaring og vedligeholdelse af alle cyklerne, så fremtidens elever

også er sikret adgang til et tohjulet transportmiddel. Ud over at have finansieret transporten af

170 Swapfiets-cykler har vi også sendt et stort læs reservedele med, så cyklerne holder længere.



OM SWAPFIETS

Swapfiets er verdens første ’cykel-som-en-service’-virksomhed. Siden stiftelsen i Holland i 2014 er Swapfiets
vokset til at være en af de førende mikro-mobilitetsvirksomheder i Europa med over 220.000 medlemmer i
Holland, Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, Italien og UK i start 2021. Foråret 2021 udvider Swapfiets til
Barcelona (Spanien), Wien (Østrig) og Lyon, Nantes, Strasbourg og Toulouse (Frankrig).

 
Konceptet er simpelt og brugervenligt: For et fast beløb om måneden får du din egen cykel eller elcykel, der
aldrig går i stykker, fordi gratis reparation eller ombytning inden for 48 timer er inkluderet i abonnementet.

I Danmark blev Swapfiets lanceret i 2018, og i dag kører omkring 14.500 medlemmer rundt med det velkendte
blå forhjul i hhv. København, Aarhus, Odense samt Aalborg – hvor Swapfiets åbnede i 2020. og i København,
hvor virksomheden i april 2020 åbnede butik nummer to i Hovedstadsområdet på Frederiksberg. 

Vi tror på, at dette er starten på et smukt samarbejde med en partner, som gør et fantastisk

stykke arbejde i Senegal, og vi er så stolte over, at vores elskede Swapfiets-cykler kan spille en

afgørende rolle for den vigtige indsats.

Læs mere om Bicicletas sin Fronteras.
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