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10.000 ΧΛΜ 
ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΕ ΤΉΝ ΕΝΕΡΓΕΙΆ ΜΆΣ ΕΝΆΝΤΙΆ ΣΤΟ PARKINSON

Επισκέψου το www.parkinson2beat.nl

ΠΟΔΉΛΆΣΙΆΣ ΣΕ 80 ΉΜΕΡΕΣ



“ Κάποτε, όλοι μας σκεφθήκαμε το χρόνο μετά τη 
συνταξιοδότησή μας. Ένα μικρό γραφικό σπιτάκι στη 
Γαλλία ή ταξίδι με το ποδήλατό μας, με τον ζεστό ήλιο  
να χτυπάει στο πρόσωπο και το γλυκό αεράκι στην πλάτη. 
Μερικές φορές όμως η ζωή παίρνει διαφορετική τροπή. 
Προσφάτως διαγνώστηκα με τη Νόσο του Parkinson, 
φέρνοντας την ανατροπή στην δυναμική καθημερινότητά 
μου και την πρόωρη αρχή στη νέα σελίδα της ζωής μου.  
Δε μπορώ πλέον να εμπιστευθώ το σώμα και το μυαλό μου. 
Στην παρούσα στιγμή μπορώ να κάνω ακόμα πολλά και 
πραγματικά ελπίζω αυτό να συνεχιστεί για πολύ καιρό 
ακόμα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά εγγύηση γι’ αυτό.” 

RUUD OVERES ΙΔΡΥΤΉΣ PARKINSON2BEAT (57) 

Η πρόκληση του Parkinson2Beat
Μαζί με άλλους ασθενής που πάσχουν από Parkinson, ξεκινήσαμε μια 
εκστρατεία με το όνομα Parkinson2Beat. Ο σκοπός μας είναι να μαζέψουμε 
χρήματα ώστε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα για το Parkinson. 
Συνεργαζόμαστε στενά με την Ολλανδική Εταιρία κατά του Parkinson.  
Βάση των παραπάνω κάνουμε έναν χορηγούμενο ποδηλατικό γύρο της 
Ευρώπης. Σχεδιάζω να ποδηλατήσω 10.000 χλμ σε 80 ημέρες. 

Άναχώρησα στις 28 Ιουνίου με ποδήλατο τύπου “trike” από το Eersel της 
Ολλανδίας απ’ όπου και διαμένω. Καθ’ οδόν έτυχα πολλών “επίσηων υποδοχών” 
από τοπικούς φορείς αλλά και δημοσιογράφους. Πέρασα από το Santiago de 
Compostela, τη Λισαβόνα, το Γιβραλτάρ και τη Βαρκελώνη. Μέσω Γαλλίας κι 
Ιταλίας πέρασα από την Λιουμπλιάνα, το Ζάγκρεμπ και τα Τίρανα. Ελπίζω να 
τερματισω σε 95 ημέρες όταν φτάσω στην Άθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Εάν θέλετε να με υποστηρίξετε παρακαλώ επισκεφθείτε το  
www.parkinson2beat.nl για να συνεισφέρετε.

Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΚΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ PARKINSON

Το Parkinson2Beat συνεργάζε-

ται στενά με την Ολλανδική 

Εταιρία κατά του Parkinson.  

Ή Ολλανδική Ένωση 

 Πάρκινσον (www.parkinson-

vereniging.nl) είναι μέλος  

του EPDA, της Ευρωπαϊκής 

Εταιρίας κατά του Parkinson 

(www.epda.eu.com). Περισσό-

τεροι από 1.2 εκατομμύρια 

άνθρωποι στην Ευρώπη 

υποφέρουν από τη Νόσο  

του Πάρκινσον (και Παρκινσο-

νισμό). Ο EPDA είναι ένας 

Ευρωπαϊκός οργανισμός 

ομπρέλα ο οποίος υποστηρίζει 

την έρευνα της θεραπείας αλλά 

και την ποιότητα ζωής των 

ασθενών με Πάρκινσον.

Η MAIA MOBILITEIT ΚΙ  

Η HP VELOTECHNIK

Ή Maia mobiliteit μαζί με τoν 

 προμηθευτή μας HP Velotechnik, 

προσφέρει το Scorpion fx20 

Steps. Είναι ένα ποδήλατο τύ-

που e-trike με υποστήριξη της 

Shimano Steps. Ή Maia mobiliteit 
είναι μια εταιρία με πάθος  

στα ανακλινόμενα ποδήλατα. 

Άυτός ο τύπος ποδηλάτου  

-με δύο ή τρείς ρόδες- είναι 

 κατάλληλο γι’ ανθρώπους με 

κινητικές δυσκολίες οι οποίοι 

θέλουν να συνεχίσουν να 

αθλούνται. Οι Παρκινσονικοί 

ασθενείς, ανάμεσα σε άλλους, 

μπορούν να κινούνται με 

ασφάλεια για μεγάλα διαστή-

ματα, κάτι το οποίο είναι πολύ 

σημαντικό για τη φυσική και 

ψυχική τους υγεία.

www.maia.nl – www.hpvelotechnik.com


