
Rotterdamse fitnessclub wint strijd tegen overgewicht bij
kinderen
Wellness Centre Terbregge en Technogym schenken vijfduizend euro aan
Diabetes Fonds
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Samenvatting Fitnessclubs in heel Nederland zijn de strijd aangegaan tegen
overgewicht bij kinderen. Onder het motto Let’s Move for a Better
World verzamelden leden in de afgelopen weken zoveel mogelijk
MOVEs voor hun club door maximaal te bewegen. Wellness Centre
Terbregge won de strijd. Samen met fitnessfabrikant Technogym
schenkt de Rotterdamse club een cheque ter waarde van vijfduizend
euro aan het Diabetes Fonds.

Details Let’s Move for a Better World is een samenwerking tussen fitnessclubs
en Technogym, fabrikant van fitnessapparatuur. De campagne ondersteunt
wereldwijd het belang van lichaamsbeweging voor kinderen met obesitas.
Gedurende een maand werden de lichamelijke activiteiten van deelnemers
omgezet naar MOVEs door fitnessapparaten in de deelnemende clubs.

Vierhonderd marathons, vijfduizend euro

In Nederland was Wellness Centre Terbregge het meest succesvol in de strijd
tegen overgewicht bij kinderen. Leden van de Rotterdamse club wisten in een
maand tijd bijna drie miljoen MOVEs te realiseren, vergelijkbaar met een
afstand van ruim achttienduizend kilometer hardlopen. Bij elkaar liepen zij
meer dan vierhonderd marathons!

De winnende club is door Technogym beloond met een cheque ter waarde
van vijfduizend euro. Wellness Centre Terbregge doneert dit bedrag aan
het Diabetes Fonds, dat zich sterk maakt voor een toekomst zonder diabetes.
Kinderen krijgen diabetes type 1 vaak al op jonge leeftijd. Het lichaam stopt
met het maken van insuline, hier kunnen zij niets aan doen. Ruim 900.000
mensen in Nederland hebben diabetes type 2. Met voldoende beweging en
gezonde voeding is de kans op diabetes type 2 met de helft te verkleinen. Om
ook grip te krijgen op andere oorzaken is meer onderzoek nodig.

Citaten Elke dag motiveren wij mensen over de hele wereld om meer te
bewegen op onze hightech apparaten en gezonder te leven. Tijdens
Let’s Move for a Better World gingen wij samen met fitnessclubs de strijd
aan tegen overgewicht bij kinderen. Dit probleem heeft verstrekkende
gevolgen voor de gezondheid, ook in Nederland. Wij zijn trots op alle
leden die de afgelopen weken een bijdrage hebben geleverd. 
— Sjoerd van Rossem, Country Manager van Technogym

Onze leden hebben de afgelopen weken vol overgave gestreden. Zij
hebben een geweldige prestatie geleverd en het was motiverend om
samen te strijden voor een groter doel. Met de donatie aan het Diabetes
Fonds willen wij een nog grotere bijdrage leveren aan een gezondere
wereld. Niet alleen in onze club, maar ook daarbuiten. 
— Daniel Koppelle, fitness coördinator bij Wellness Centre Terbregge

WOORDVOERDERS

Maussen Communications &
Public Relations
Roy Ebbekink 
+31 (0)20 661 81 35 
roy.ebbekink@maussen.com

“

“

mailto:roy.ebbekink@maussen.com
http://www.diabetesfonds.nl/
http://wct.nl/
http://www.technogym.com/nl/
http://www.technogym.com/nl/letsmove
http://technogym.maussen.com/
http://technogym.maussen.com/77549-rotterdamse-fitnessclub-wint-strijd-tegen-overgewicht-bij-kinderen


Wij hebben Let’s Move for a Better World op de voet gevolgd en juichen
het initiatief van Technogym toe. De leden van Wellness Centre
Terbregge hebben gestreden voor hun eigen gezondheid, maar ook voor
die van anderen. Beweging is voor iedereen belangrijk, of je nu wel of
geen diabetes hebt. Het is een grote eer om deze cheque in ontvangst te
mogen nemen. Wij zullen het bedrag gebruiken voor wetenschappelijk
onderzoek naar de behandeling en genezing van diabetes. 
— Dries Hettinga, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds
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Over Technogym

Wellness company Technogym werd opgericht in 1983 in het Italiaanse
Cesena door haar huidige president Nerio Alessandri. Tegenwoordig telt het
bedrijf meer dan 2.000 werknemers. Technogym creëert, ontwerpt en
ontwikkelt innovatieve fitness en wellness toepassingen en draagt haar visie
op welzijn al ruim 30 jaar wereldwijd uit. Technogym was official supplier van
de Olympische Spelen in Sydney 2000, Athene 2004, Turijn 2006, Beijing
2008 en Londen 2012. Technogym is partner van diverse internationale
sportteams, waaronder het Ferrari F1-team en voetbalclubs AC Milan,
Chelsea, Ajax en Feyenoord. 
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