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Haal je innerlijke Annie Kopchovsky naar boven
op Internationale Vrouwendag
Wij supporten alle vrouwen die grenzen verleggen. Of ze nu een
ongelooflijke sportprestatie neerzetten, hun werkhorizon
verbreden, fantastische moeders zijn of dit allemaal tegelijk doen:
we zien jullie en we maken een diepe buiging voor jullie. Deze
Internationale Vrouwendag grijpen we de gelegenheid aan om
een wel heel speciale vrouw in de schijnwerpers te zetten.
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Daarvoor moeten we wel een behoorlijk stuk terug in de tijd. Naar 1894, om precies te zijn. De

naam Annie Cohen Kopchovsky doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar we weten

zeker dat je haar van nu af aan nooit meer vergeet. Annie was de eerste vrouw die per fiets de

aardbol rond ging. Zoals met zoveel goede verhalen, begon dit hele avontuur in een kroeg na

een paar drankjes. Een man uit Boston wedde met een andere man dat geen enkele vrouw ooit

per fiets de wereld rond zou kunnen reizen. Annie stond op om hun ongelijk te bewijzen.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Annie was een getrouwde vrouw met drie kinderen onder de zes jaar en dus niet de meest voor

de hand liggende kandidaat voor die tijd. Maar ze ging. Ze fietste van Boston naar Chicago,

zeilde van New York naar Frankrijk, en daarna van Frankrijk naar Zuidoost-Azië. Na een

fietstocht door China bereikte ze Japan en zette ze weer koers naar de Verenigde Staten. Na

aankomst in de San Francisco Bay sprong ze weer op de fiets om vijftien maanden nadat de reis

van haar leven was begonnen weer in Boston aan te komen. Deze Annie had niet alleen

indrukwekkende beenspieren maar ook een behoorlijk stel hersens. Zo bedacht ze dat ze een

advertentie aan haar fiets kon bevestigen om onderweg wat bij te verdienen en gaf ze lezingen

over haar avonturen terwijl ze door Frankrijk fietste. Wat een held. Dus channel vooral je

innerlijke Annie de volgende keer dat je tegenwind (of tegenwerking) ondervindt.
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