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APOIE NOSSA AÇÃO CONTRA PARKINSON
Vá para www.parkinson2beat.nl

80 DIAS DE BICICLETA



« Toda gente sonha com o que fazer após a reforma. 
Por exemplo: comprar uma casa em França ou viajar 
de bicicleta atravessando o nosso lindo planeta.  
Às vezes a vida não é como se deseja. No meu caso,  
a doença de Parkinson foi detectada: um fim 
 abrupto a uma vida atribulada, um início precoce  
da próxima fase da minha vida em que já não posso 
confiar no meu corpo e mente. Até agora ainda 
consigo fazer muito e espero que isto continue 
durante mais um belo tempo. Não há garantias,  
no entanto.» 

RUUD OVERES INICIADOR PARKINSON2BEAT (57) 

Ação da Parkinson2Beat
Juntamente com outras pessoas com a doença de Parkinson, criei uma 

organização chamada ‘Parkinson2Beat’. O objetivo desta organização  

é arrecadar dinheiro para a pesquisa da doença de Parkinson.  

Neste contexto este Verão vou fazer uma viagem pela Europa de bicicleta. 

Em 80 dias pretendo realizar 10.000 kilómetros. 

Este passeio de bicicleta vai ter início no dia 28 de junho de 2018 em Eersel 

(Holanda) através de Bergschenhoek, Nootdorp e Dordrecht em direção a 

Santiago de Compostela, depois Lisboa, Barcelona, França, Itália (Ljublana), 

Albânia e Grécia (Atenas). Espero chegar a Atenas no dia 15 de Setembro  

de 2018. No dia 18 de setembro de 2018 voltarei a Eersel. Nos dias 28 e 29  

de junho de 2018, nas cidades holandesas, vão haver momentos em que me 

poderão cumprimentar.

Se me quiser apoiar, vá ao site  

www.parkinson2beat.nl e faça uma doação.

ASSOCIAÇÃO  
DE PARKINSON
Na Holanda existem aproxima-

damente 50.000 pessoas com  

a doença de Parkinson ou 

Parkinsonismo. A Associação 

‘Parkinson2Beat’ é uma 

associação ativa, dedicada aos 

seus 9.000 membros (doentes 

com a doença de Parkinson e/

ou Parkinsonismo e familiares). 

A associação contribui para 

melhorar a qualidade de vida 

dos seus associados. Isso é  

feito através de reuniões onde 

pacientes podem encontrar-se, 

conviver, falar e onde existe a 

partilha de informações acerca 

de pesquisas científicas.

MAIA MOBILITEIT E  

HP VELOTECHNIK
Maia mobiliteit é uma empresa 

criada a partir da paixão pela 

 ‘bicicleta reclinada’. A bicicleta 

 reclinada e triciclo provaram ser 

extremamente adequadas para 

pessoas com restrições que se 

querem  manter activas e querem 

 andar de bicicleta. Assim os 

 doentes de Parkinson  conseguem 

movimentar-se em  segurança,  

o que é muito  importante para  

o seu  bem- estar físico e mental.  

Em cooperação com o  fornecedor 

de bicicleta HP Velotechnik a  

Maia mobiliteit fornece o  

‘Scorpion fx20’. Trata-se de  

um e-trike com o apoio da  

‘Shimano Steps’.

Você pode encontrar a  
Maia  mobiliteit em Dordrecht  
e Leiden (Holanda).  
www.maia.nl


