Tour der Lage Landen
Door vakantie en een paar drukke weken hier dan eindelijk een kort verslag van de Tour der
Lage landen in Limburg van 11 september jl. Het doel was om geld in te zamelen voor de
verdere ontwikkeling van en het onderzoek naar de draagbare kunstnier.
Bedankt
Ik wil iedereen die mij heeft gesponsord voor deze fietstocht enorm bedanken. Mede door jullie
bijdrage is de introductie van de draagbare kunstnier weer een stuk dichterbij gekomen. In
2019 stond deze tour tocht bekend onder de “Tour de Gruyères” in Zwitserland. In 2021 werd,
vanwege Corona, de Tour de Gruyères: de Tour der Lage Landen. Op 11 september jl. hebben
wij met een groep van ca. 40 enthousiaste fietsers de Limburgse heuvels getrotseerd.
Dialyse patiënten
Het leven van dialyse patiënten een
beter perspectief geven door een
eenvoudiger en mobiele manier van
dialyseren wordt al lang omarmd
door de Nierstichting. Al jaren is de
Nierstichting bezig met verschillende
technische partners, vrijwilligers en
zorginstellingen om een draagbare
kunstnier te ontwikkelen.
Prototype draagbare kunstnier
In 2022 in is het dan zo ver dat er het
prototype gereed is en er een aantal
dialysepatiënten gaat dialyseren met
deze “draagbare ” kunstnier. Een
fantastisch resultaat van jaren
onderzoek en ontwikkeling. Maar verder onderzoek en ontwikkeling van de draagbare
kunstnier blijft noodzakelijk.
Start bij Bistro Le Soigneur in Sippenaeken
De tocht 100 of 125 km. van 11 september startte bij de Bistro Le
Soigneur in Sippenaeken in België De 100 km. was een mooie
toertocht rondom het drielandenpunt, waarbij Nederland,
Duitsland en België werd aangedaan. Hiermee had iedereen toch
een beetje buitenlandgevoel. Na de Toertocht kreeg iedereen een
medaille en tijdens de kaasfondue met alle deelnemers,
organisatie, vrienden en familie werd bekend gemaakt dat er met
elkaar het fantastische bedrag van meer dan €50.000 was
opgehaald voor de draagbare kunstnier.
Fietsshirt
Mijn fietsshirt voorzien van alle namen van de deelnemers heb ik verloot. Degene die dit shirt
krijgt zal ik deze persoonlijk overhandigen met een kleinigheid. Deze persoon zal ik via de mail
benaderen. Rest mij jullie nogmaals te bedanken en mocht je zin hebben om mee te doen, er
is volgend jaar opnieuw een editie van deze toertocht.
Met sportieve en gezonde groet,
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