Persuitnodiging
Astmapatiënten vertrekken naar Mount Everest
Adembenemende De-ice Expeditie vertrekt 17 september vanaf Schiphol
25 Mensen met astma vertrekken komende zaterdag voor een expeditie van 5 weken naar de Mount
Everest. Vertrek is vanaf luchthaven Schiphol ’s ochtends om 7.55 uur.
De-ice, Dutch Expedition Inspired by climbing Everest 2005, is de grootste Nederlandse expeditie ooit.
Met deze beklimming willen deze ‘expeditieleden met astma’ laten zien dat je meer kunt dan je denkt,
als je in beweging komt en uitgaat van je mogelijkheden in plaats van je beperkingen. Bewegen is
voor iedereen belangrijk, maar zeker als je astma hebt.
Onder het mom van "Op de Mount Everest piep je wel anders", gaan de 25 deelnemers de ultieme
uitdaging aan: de beklimming van de Noord-Col. De Noord-Col is het steilste gedeelte van de Mount
Everest en maar liefst 7.066 meter hoog. Op deze hoogte is er ongeveer 40% zuurstof in de lucht in
vergelijking met ons zeeklimaat. In vijf weken tijd zullen de mensen van De-ice deze top gaan
bedwingen. De deelnemers, die zelf de expeditie organiseren, worden bijgestaan door een
professioneel medisch team en een technische staf van ervaren bergbeklimmers en instructeurs.
U bent uitgenodigd om ’s ochtends om 6 uur, vertrekhal 1 op de kop van balie rij 8, de mensen van
De-ice te interviewen, de laatste foto’s te maken en natuurlijk de deelnemers uit te komen zwaaien.
Tevens zullen ook familie, vrienden en kennissen, sponsoren, de Nederlandse Klim- en
Bergsportvereniging en het Astma Fonds voor vijf weken afscheid nemen van de De-icers.

Klimmen op Noord-Col (Foto van Kiek Stam)
Speciaal voor de pers en thuisblijvers kunt u deze expeditie op de voet volgen via de website:
www.de-ice.nl. Dagelijks vindt u hier het laatste nieuws met foto'
s.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Brill 06-19884818 ,
of mailen naar: info@de-ice.nl

