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Humlebæk-Nivå Rotary Klub overrækker
50.000 kr. til Oceans of Hope.
Overskuddet fra motionscykelløbet Kongeløbet 2017 går til
Sailing Sclerosis Fonden *).
De 25.000 kr. vi i Humlebæk-Nivå Rotary Klub modtog som
donation til projektet fra Rotary’s hjælpefond, vil sammen med
vores egne midler på kr. 25.000 bliver uddelt til Oceans Of
Hope, hvor 10 sklerose patienter vil komme på sejlertogt med
verdensomsejleren, Ocean of Hope, i løbet af sommeren 2018.
Vi har aftalt at de 10 personer deltager på projektets togt
Danmark Rundt. Skibet sejler en måned fra 17. juli til 17.
august, og de 10 personer vi giver bidrag til, vil deltage i en
uges sejlads. Hver uge ville koste pr. deltager 5.000 kr. + kost,
hvor deltagerne selv betaler for kosten.
Hvert år arrangerer Humlebæk-Nivå og Pedal-Atleterne fra
Fredensborg, et motionscykelløb rundt om Esrum Sø. Løbet
finder sted i begyndelsen af september måned og de ca. 300
deltagere plus sponsorer, genererer et overskud der kan gives
videre til et projekt som Ocean of Hope**).
Overrækkelsen fandt sted den 9. april i klubbens lokaler i
Fredensborg Husene med deltagelse af repræsentanter fra
klubben sponsorer og besætningsmedlemmer fra Oceans of
Hope.
*) Sailing Sclerosis Fonden er en dansk almennyttig, non-profit forening stiftet af læge og sømand,
Mikkel Anthonisen ***).
Foreningen blev oprindeligt stiftet med sigte på mennesker med sygdommen sklerose. Men i dag
er målgruppen udvidet til alle, der kan siges at være hårdt ramt på livet. Oceans of Hope er
fællesbetegnelsen for foreningens aktiviteter.
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SY/ Oceans of Hope
**)Fra juni 2014 til november 2015 sejlede Sailing Sclerosis Fonden jorden rundt i en sejlbåd med
en aktiv besætning af mennesker med sygdommen sklerose. Projektet hed “Oceans of Hope,
Jorden rundt – Tilbage til livet”. Skiftende besætninger af i alt ca100 mennesker med sklerose fra
16 forskellige lande ændrede gennem jordomsejlingen opfattelsen af sklerose og hvad det vi sige
at leve med en kronisksygdom.

***) “Når vi møder fortvivlelsen må vi skabe muligheder og håb. Oceans of Hope handler
om, at vi i fællesskab skal finde vores ressourcer og leve vores liv, mens vi har det. Og
hvis vi står sammen om det, kan vi udrette store ting - også selvom vi er blevet ramt hårdt
af livet.” - Mikkel Anthonisen.
Bilag: Fotos fra overrækkelsen.

