
Het Parkinsononderzoek staat voor een doorbraak. 
Doet uw Rotary Club mee aan het laatste duwtje?

Brussel,  mei 2020

Beste inkomende Voorzitter,
Beste inkomende secretaris,

Twee jaar geleden werd een van onze leden van ROTARY CLUB BRUSSEL COUDENBERG, Ivo de 
Bisschop,  geconfronteerd met de diagnose van Parkinson. 

Hij ging toen alles uitvlooien wat hij online over Parkinson kon vinden. Hoe zou u zelf zijn? 

En wat bleek? Alle experten zijn het erover eens dat het nog maar een kwestie is van een paar jaar
tot ze een middel vinden om Parkinson te genezen of te stabiliseren. Alleen: voor de farma-industrie
blijkt Parkinson geen topprioriteit te zijn.

Stop Parkinson Walk

Daarom heeft Ivo het plan opgezet om vanaf eind augustus 2020 met enkele vrienden, 49 dagen 
lang, elke dag 30 km te stappen langs de Belgische grens, van grenspaal tot grenspaal. In totaal zullen
zij zo ca 1 500 km afleggen om de aandacht te vestigen op, en fondsen te verzamelen voor onderzoek
naar Parkinson. Een fantastische trektocht om hun “grenzen” af te tasten én te verleggen...

En om minstens 1.000 000 € bij elkaar te krijgen voor baanbrekend onderzoek.

Langs de vijftig stopplaatsen zetten we acties op om aan sponsorgeld te komen. Maar de VZW STOP 
PARKINSON (www.stopparkinson.be) en ROTARY CLUB BRUSSEL COUDENBERG  
(www.rotarycoudenberg.be) zullen niet alleen zijn.

Zo zijn voor logistieke steun langs de Belgische grens, reeds zowat alle  “Rotary grensclubs” sinds 
de aanvang van het lopende Rotary-jaar 2019-2020 actief:

Antwerpen,  Antwerpen Heideland, Hoogstraten-Kempen, Arendonk, Arlon, Attert-Sûre et Semois, 
Bastogne, Beaumont Erquelinnes, Beveren-Waas, Bilzen, Bree, Bochelt, Brugge, Chimay-Couvin, 
Colfontaine Borinage, Comines – Warneton, De Panne, Dinant, Dinant-Haute-Meuse, Doornik, 
Dotigny, Dour-Quiévrain - Haut Pays, Eeklo, Eupen, Hastière, Hoogstraten-Kempen, Ieper, Knokke, 
Koksijde, Kortrijk, Maaseik, Maasland Dilsen, Maldegem, Menen, Mol, Mons, Mouscron, Neerpelt, 
Oostende, Peruwelz, Poperinge , Riemst, Sint-Gillis-Stekene Camsiacum, Tournai, Turnhout, Veurne,
Virton, Visé  
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Vzw Stop Parkinson – Sint-Wivinadreef 6 – 1702 Dilbeek 

http://www.stopparkinson.be/
http://www.rotarycoudenberg.be/


Parallel  zorgen wij voor een bijzondere  aandacht van de ondernemerswereld en van de nationale 
media.

Zal uw club ons willen vervoegen of blijven steunen tijdens jullie mandaat? 

Kan het Parkinsononderzoek ook op jullie steun rekenen? Voor de 4 miljoen mensen met Parkinson 
die dringend uitkijken naar een doorbraak? En de miljoenen mensen die nog met een 
Parkinsondiagnose zullen geconfronteerd worden? 

Vinden jullie het goed dat we  MET HET VIRTUEEL PLATFORM VAN UW KEUZE op een van de 
vergaderingen van uw club of van uw bestuur toelichten hoe we de STOP PARKINSON WALK zien 
en welke de concrete plannen zijn? En waarom we denken dat dit ook voor úw club en mogelijks 
voor jullie eigen projecten interessant kan zijn?

Samen kunnen we Parkinson stoppen. Nog even doorzetten.

Alvast bedankt voor uw aandacht,

Jo(han) LAMBERS, coordinator NIET GRENS ROTARY CLUBS
Email : jo@stopparkinson.be; hallo@stopparkinson.be
Gsm :  +32 475 26 40 38 (ook op WHATSAPP)
SKYPE: lambersjo

www.stopparkinson.be
www.rotarycoudenberg.be
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