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3.000 kilometer in ti en dagen
Fietsen van de Noordkaap naar Doorn. Zo’n veerti g leden van het 
I CAN Wounded Warriors Cycling Team en ti en jongeren van Pluryn 
gaan deze enorme uitdaging samen aan. Ride2LiveLife is een estafet-
tetocht van meer dan 3.000 kilometer door vijf verschillende landen. 
De start is op 18 juni 2018 in het Noorse Tromsø. Tien dagen later 
wordt de groep feestelijk ontvangen bij het Veteraneninsti tuut 
in Doorn. 

Door fi etsen sterker in de samenleving
Het idee voor Ride2LiveLife is afk omsti g van het I CAN Wounded Warriors Cycling 

Team. Deze fi etsclub bestaat onder andere uit psychisch of lichamelijk gewonde 

veteranen. Fietsen is voor de leden een middel om verder te komen in het leven. 

Want fi etsen ontspant en maakt je hoofd leeg. Elke trap voorwaarts, is een stap 

vooruit. Bovendien is fi etsen een manier om acti ef te zijn en deel te nemen 

aan de samenleving.

Succeservaring opdoen
Jongeren die bij Pluryn wonen, kampen vaak met dezelfde problemen als 

militairen met een trauma. Ook voor hen kan fi etsen een uitlaatklep zijn, zo is 

de gedachte. De succeservaring die ze gaan opdoen, is bovendien goed voor 

hun zelfvertrouwen. Het plan om samen te fi etsen, werd bij Pluryn enthousiast 

ontvangen. Er doen ti en jongeren met auti sme of een niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) van de locati e Werkenrode Jeugd in Groesbeek mee. 

Samen naar de eindstreep
Twee kwetsbare groepen die elkaar ondersteunen en samen de eindstreep 

halen. Dat is het idee achter Ride2LiveLife. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

Jongeren en veteranen trainen samen en organiseren teambuildingsacti viteiten. 

Om de fi etstocht te bekosti gen, organiseren zij acti es en zoeken partners. 

Verschillende donateurs en sponsoren hebben zich inmiddels aan het project 

verbonden. 
Doet u mee met Ride2LiveLife? Neem dan contact op door te mailen 
naar info@ride2livelife.nl of bel 06-13345999.

Project Partners
• SWIETELSKY Rail Benelux
• Giant Benelux
• Simac Electronics 
• Bioracer
• Veteraneninsti tuut
• Wounded Warriors Nederland

• BNMO
• SKS Germany
• Bikeshoe4u
• NL Tour Rides
• Van Halteren
• Total Spirit Sport & Wellness
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