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Animo haalt ruim 4.000 euro op voor Stichting Alzheimer! 
 
In het weekend van 17 en 18 september 2016 organiseerde de Stichting 2bike4Alzheimer voor de 5e keer een 24 
uurs fietstocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar dementie. Animo heeft met een team deelgenomen aan 
deze tocht van 400 km door Nederland. De deelnemers fietsten in estafette 5 etappes (in de vorm van een Vergeet-
mij-nietje) van 80 km rond Amersfoort om meer onderzoek mogelijk te maken. Het opgehaalde bedrag is 4.047 
euro!  
 
Tijdens de lustrumeditie van 2bike4alzheimer werd er maarliefst 74.000 euro opgehaald. Afgelopen weekend 
stapten in Amersfoort 32 teams op de fiets voor deze unieke sponsortocht voor onderzoek naar Semantische 
Dementie (taaldementie). 
 
21 september Wereld Alzheimer dag 

De week van 19 t/m 23 september 2016 staat in het teken van dementie. De aanleiding hiervan is de Wereld 
Alzheimer Dag op 21 september. De dag waarop internationaal wordt stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer. Een 
mooi moment om bij stil te staan, maar niet alleen vandaag. Elke dag vallen er voor mensen met Alzheimer meer 
gedachtes weg.  
 
Animo wil graag een bijdrage leveren om de droom van Alzheimer Nederland te realiseren: dementie voorkomen 
of genezen. Animo directeur Reinder Schortinghuis: “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.  
 
Animo bedankt alle sponsoren voor hun bijdrage aan 2bike4alzheimer. 

 
             
 
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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