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Team Animo gaat 24 uur in het zadel voor Stichting 
Alzheimer! 
 
Op 17 september 2016 gaat de 5e editie van 2bike4alzheimer van start. Animo gaat de uitdaging aan om een 24 
uurs fietstocht van 400 km af te leggen. Zo willen wij aandacht vragen voor dementie en meer onderzoek mogelijk 
maken.  
 
De actie 2bike4alzheimer is een initiatief van een groep vrijwilligers. De deelnemers fietsen in estafettevorm op een 
tandem of fiets een tocht van ongeveer 400 km in 24 uur. De route is uitgezet in 5 etappes (in de vorm van een 
Vergeet-mij-nietje) van elk 80 km rond Amersfoort.  De metafoor hierin is dat betrokkenen dag en nacht met 
dementie worden geconfronteerd. Daarnaast refereert het SAMEN FIETSEN aan samenwerken en 
afhankelijkheid. 
 
De volledige opbrengst komt ten goede aan het onderzoek naar Semantische Dementie. Meer informatie hierover 
vindt u op www.2bike4alzheimer.nl onder ‘het doel’. De actie heeft nu in 4 jaar al bijna €300.000 opgehaald.  
 
Animo wil graag een bijdrage leveren om de droom van Alzheimer Nederland te realiseren: dementie voorkomen 
of genezen. Daar is veel onderzoek voor nodig. In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen Alzheimer of een andere 
vorm van dementie. We krijgen er dus allemaal op een of andere manier mee te maken. 
Er is al veel onderzoek gedaan naar koffie en dementie. Helaas laten die onderzoeken niet zien dat koffie 
dementie kan voorkomen. Koffie verbetert wel je geheugen en concentratie. Dementie zorgt er juist voor dat 
deze vermogens afnemen. Daar kan helaas geen koffie tegenop maar hopelijk dit soort acties, die meer onderzoek 
mede mogelijk maken, wel.  
 
Het doel is om minimaal € 3.000,- aan sponsorgeld te bereiken. Wil je team Animo steunen en daarmee je steentje 
bijdragen? Dat kan op: http://www.2bike4alzheimer.nl/animo. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar. 

             
 
Noot voor de redactie:  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Smalbil, Marketeer 
0592-376376, msmalbil@animo.nl.  
 
Beeldmateriaal kunt u hier downloaden: https://animo.eu/nl-nl/over-animo/pers 
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OverOverOverOver    AnimoAnimoAnimoAnimo 
Animo maakt hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen 
schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die gemakkelijk te onderhouden 
zijn en lang meegaan. 
Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino en latte macchiato, maar 
ook thee, chocolademelk of soep. Dit doet Animo al meer dan 60 jaar, voor binnen- en buitenland. 
Goede koffie is een kwestie van een goede machine. En een goede machine is een kwestie van ervaring, 
kennis en toewijding 
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