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Fijne Feestdagen en een gezond
2019!

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Kinderonderzoekfonds Limburg kijkt met trots terug op een mooi en succesvol 2018.
Dankzij alle steun kunnen de artsen en onderzoekers van de kinderafdeling in het
Maastricht UMC+ hun werk verder blijven voortzetten naar nieuwe mogelijkheden om
kinderen met ernstige ziektes te behandelen én te laten opgroeien tot gelukkige en
gezonde volwassen mensen.

In het afgelopen jaar 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 naar betere zorg kost geld, veel geld. Dankzij alle 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.

Samen met de ambassadeurs zal Kinderonderzoekfonds Limburg zich ook in 2019
weer inzetten voor de drie succesvolle en gerenommeerde onderzoeksprojecten op het
gebied van Astma, Neonatologie en COACH Maastricht.

In deze laatste nieuwsbrief van 2018 willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid bij ons
mooie fonds.
Wij hopen ook in 2019 weer op uw steun te mogen rekenen en wensen u en uw naasten:
Hele fijne feestdagen en een gezond 2019!

Nieuw adres per donderdag
13 december

Vanaf donderdag 13 december a.s.
verhuizen wij naar een ander adres!
Onze nieuwe bezoekadres wordt: 
Gaetano Martinolaan 85, 1e Etage
6229 GS Maastricht

http://www.kinderonderzoekfondslimburg.nl/


Unieke kofferactie!

Dinsdag 6 november was de aftrap van de
actie 'Ieder kind een eigen koffer' in de
speelkamer van het Maastricht UMC+. Een
trotse en zeer blije Noortje mocht de eerste
van de 30 koffers in ontvangst nemen. 

Lees meer! →

U steunt ons toch ook?

Ook in 2019 is ons voornemen om samen
met iedereen die betrokken is bij het fonds
er weer een succesvol jaar van te maken.
Kinderen verdienen het immers om
gelukkig maar bovenal gezond op te
groeien. Helpt u ons ook mee?!

Lees meer! →
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