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“Každý má čas od času sny o svém důchodu: maleb-
ná malá chaloupka ve Francii nebo cestování na kole 
s teplým sluncem ve tváři a svěžím vánkem v zádech. 

Ale někdy život nabere jiné obrátky. Nedávno mi 
diagnostikovali Parkinsonovu nemoc, která přináší 
náhlý konec dynamického pracovního života a 
předčasný začátek příští fáze života. Už nemůžu věřit 
svému tělu nebo své mysli. V současné době toho 
mohu ještě hodně udělat a upřímně doufám, že to 
bude trvat ještě dlouhou dobu. Ale žádné záruky 
neexistují.”

RUUD OVERES INICIÁTOR PARKINSON2BEAT (58)

Do akce pro Parkinson2Beat
Spolu s dalšími pacienty s Parkinsonovou chorobou jsem založil 
nadaci ANBI s názvem Parkinson2Beat. Cílem nadace je získat 
peníze pro Nizozemskou Parkinsonovu asociaci. Peníze budou 
využity na základní výzkum Parkinsonovy choroby.
Tento rok máme fundraising ve formě chůze, jízda na kole a 
létání, badminton a golf.
Letos v létě budu jezdit na kole po Evropě, výlet okolo 3 800 km.
Během této cesty se ke mně připojí další cyklisti.
Začneme 27. července naši fundrasingovou cyklistickou trasu 
Eerselu, poté Německo, navštívíme prince Andrease v Coburgu, 
Praha (Zlaté město), Osvětim. Poté Slovensko, kde navštívíme 
muzeum Gerarda Meulensteena Danubiana s krásným uměním 
Cobra. Cesta pokračuje podél Vídně do Valkenburgu, kde se 
účastníme Bike4Parkinson. Kolem poloviny září jsme zpět v Eersel 
(NL).
Dary jsou vítány, přejděte na www.parkinson2beat.nl.

HOLANDSKÁ ASOCIACE 
PARKINSONA
V Nizozemsku trpí Parkinson-
ovou chorobou nebo 
parkinsonismem přes 60 000 
lidí. Holandská asociace 
Parkinsona je aktivní sdružení, 
které se zavázalo k jejím 9 000 
členům (lidem s Parkinsono-
vou chorobou a / nebo 
parkinsonismem a příbu-
zným) a dalším Parkinson-
ovým pacientům v Nizozems-
ku. Asociace přispívá ke 
zlepšování kvality života 
pacientů. Dělají to tak, že 
spojují pacienty, nechávají je 
mluvit a rozhodovat se, 
poskytují informace a iniciují a 
stimulují vědecký výzkum. 

SCOOT2BE A 

HP VELOTECHNIK

Scoot2Be vám nabízí svobodu 

a nezávislost s moderními pro-

dukty pro mobilitu a péči. S 

našimi výrobky se můžete po-

hybovat příjemně, stylově a po-

hodlně bez ohledu na svůj věk 

a můžete se na nás jako na 

partnera spolehnout. Tříkolka 

je velmi vhodná pro lidi se 

zdravotním postižením, kteří 

chtějí jezdit na dobře vypa-

dajícím kole. Kromě toho se 

mohou pacienti s Parkinsono-

vou chorobou pohybovat po 

dlouhou dobu bezpečně, což je 

velmi důležité pro jejich fyzick-

ou a duševní pohodu.

Scoot2Be ve spolupráci s HP 

Velotechnik zpřístupňuje kroky 

Scorpion fx20 Steps. E-tříkolka 

s podporou Shimano Steps.

Nájdete Scoot2Be v Eersel (NL)

www.scoot2be.nl


