Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.

Kerst voor ieder kind!

Gun ieder kind een kerst thuis!
Een versierde kerstboom met lichtjes, mooi verpakte cadeautjes, een tafel met lekkers....
én vooral samen thuis zijn. Helaas zijn er jaarlijks kinderen die de feestdagen in het
ziekenhuis moeten doorbrengen. Zij zouden ook zó graag thuis zijn met hun ouders,
broertjes, zusjes en familie.
In 2017 hebben wij weer hele mooie bedragen mogen ontvangen van diverse bedrijven,
evenementen en particulieren. Waarvoor onze dank!
Maar...onderzoek naar nieuwe behandelingen, manieren om diagnoses sneller en eerder
te kunnen stellen én betere zorg kost geld, veel geld. Dankzij uw steun worden deze
onderzoeken naar preventie van longziekten en hersenafwijkingen bij vroeggeboorte,
vroege diagnose van astma bij heel jonge kinderen en kinderen en jong volwassenen met
overgewicht en obesitas mogelijk gemaakt.
Ook in 2018 hopen wij weer op uw steun te mogen rekenen!
Wij wensen u en uw naasten hele mooie feestdagen en een gelukkig & gezond 2018.

Mark van Bommel
Ambassadeur Mark van Bommel heeft
onlangs met het beantwoorden van vragen
in een voetbalquiz bij RTL5 maar liefst
€19.500,- opgehaald.

Lees meer! →

Twee nieuwe ambassadeurs
Caroline Hermans-Jacobs (presentatrice
RTV Maastricht) en Rob Ruijgh
(profwielrenner) zijn onze twee nieuwe
ambassadeurs. Lees alles in de Nummer 1
op 22 december.

Lees meer! →

Golfen voor COACH
Dankzij deze mooie donatie van Stichting
Golf&Humor kunnen kinderen interactief
bewegen met spellen op de poli.

Preuvenedonatie 2017
Namens 't Struyskommitee ontvingen wij
een geweldige Preuvenedonatie!

Lees meer! →

Lees meer! →

U steunt ons toch ook!
Ons voornemen in 2018 is er wederom een
succesvol jaar van te maken. Helpt u ons
mee!

Help mee! →

Contactgegevens
Kinderonderzoekfonds Limburg

Volg ons op
Like ons op facebook

Turennestraat 33
6221 AR Maastricht
+31 (0)43 407 73 62

Kinderonderzoekfonds Limburg

info@kinderonderzoekfondslimburg.nl

NL 64 INGB 0657 5494 52

www.kinderonderzoekfondslimburg.nl

Via dit netwerk mag alleen e-mail worden verzonden op basis van permissie.
Ervaart u onze e-mailnieuwsbrief als ongewenst, klik dan hier

