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Ieder kind heeft recht op een gezonde start!
Kinderonderzoekfonds Limburg werft sinds begin dit jaar ook voor een nieuw Maastricht
UMC+ onderzoeksproject : TOP-mama. Een onderzoeksprogramma gestart in maart van
dit jaar en gericht op vrouwen met een kinderwens tussen de 18 en 40 jaar. Vrouwen die
momenteel een ongezond leven leiden; ze roken, ze zijn te zwaar en ze bewegen te
weinig. Hierdoor zullen voor, tijdens en na de zwangerschap vrijwel zeker complicaties
ontstaan met een ongezonde start voor het kind als gevolg.
TOP-mama zorgt via een intensieve begeleiding dat de aangemelde vrouwen de kans
krijgen om, samen met onder meer artsen, diëtisten, psychologen en uiteraard begeleiding
op het gebied van bewegen, gezond zwanger te worden. De vrouwen zullen dan een fijne
en veilige zwangerschap beleven, inclusief de bevalling. Het kind krijgt zo het recht op een
gezonde start én toekomst!

Lees meer →

Tour de Lique 2016 brengt
€6.780,- op!

Mark van Bommel ontvangt
cheque bij SABIC!

Op woensdag 20 juli heeft Jair Eckmeyer,
initiatiefnemer van Tour de Lique 2016, een
cheque overhandigd van €6.780,- aan dr.
Reint Jellema, arts onderzoeker in het
Maastricht UMC+. Een geweldig initiatief
waarvoor wij Jair en z'n familie dan ook
heel hartelijk bedanken.

Op donderdag 22 september heeft Mark
van Bommel, ambassadeur van
Kinderonderzoekfonds Limburg, een
cheque van €2.750,- in ontvangst mogen
nemen bij SABIC in Sittard. Mede dankzij
Mark van Bommel een woord van dank
aan alle SABIC medewerkers.

Lees hier meer! →

Lees hier meer! →

Een muzikale wijnproeverij
Wijnhandel Vin Munnen in Gronsveld
opende donderdag 6 oktober jl. exclusief
haar deuren voor een wijnproeverij in
samenwerking met Heart Systems
Nederland. Een avond waarbij genieten
van een hapje, een drankje en de muzikale
klanken van Xuanxuan centraal stonden en
we beide bedrijven bedanken voor het
initiatief en de gastvrijheid.

Lees hier meer! →

Contactgegevens
Kinderonderzoekfonds Limburg

U helpt toch ook!
Alweer eind november en de feestdagen
staan bijna voor de deur. 2016 is een jaar
waar we als Kinderonderzoekfonds
Limburg met trots op terug kunnen kijken,
mede dankzij u! Maar u weet het;
onderzoek kost geld, veel geld. Wij dagen
u daarom uit om niet alleen een actie te
bedenken maar ook in actie te komen!

Neem snel contact op →

Volg ons op
Like ons op facebook

Turennestraat 33
6221 AR Maastricht
+31 (0)43 407 73 62
info@kinderonderzoekfondslimburg.nl
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

