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Ceachte heer Dessing,

ledereen verdient een morgen. Daarom zUn we als IOVF Kankerbestrijding erg blij met uw bijdrage aan
onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Met de
mooie opbrengst van € 4.415,- uit de actie Celebrate for Lífe investeeft u in leven. Het draagt bij aan
kan keronderzoek, voorl ichti n g en ondersteu n i n g van patiënten.

Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, perjaar ruim 95.ooo mensen. Samen
mèt miljoeiÈêfr menserxiidmen we Íáh een wereiil waarin kanker nief tanger een dodetijke ziekte É. En-
we doen eral les aan om deze droom waarte maken.

We hebben in 65 jaaralveelbereikt ,  maarom deze droom werkel i jkheid te laten worden, moeterook
nog veel gebeuren. Samen met u en vele anderen gaan we door en blijven we ons inzetten voor leven.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage. Uiteraard houden we u op de hoogte van onze
ontwikkelingen op www.kwf.nl. Hier kunt u ook terecht voor algemene informatie. Heeft u vragen
over uw donatie, neem dan contact op met de KWF Publieksservice: ogoo -zozoo 4r (eo,or/min).

Met

,dP.
Rina Brigi t te Dubbelaar

coórd inator evenemententeamleider vrijwi ll igers

P.S. Kijk op de achterzijde voor feiten en cijfers over kanker

Wat vindt u van deze brieÍ
Laat het ons in één klik weten met een
positieve of negatieve Alert.

Scan de code met uw smartDone
of ga naar cls.luqmv6SP in uw browser

Pr inses  Beat r i x  i s  beschermvrouwe van he t  Kon inq  in  Wi lhe lm ina  Fonds voor  de  Neder landse Kan kerbes t r i jd  ing



Perjaar financieert
lflVF Kankerbestríjdi ng
ca.{OO
wetenschappelij ke
ondezoeken op
het gebied van
kankerbestríjd ing.

KWF Kankerbestrijding
financiert ongeveer de
helf tvan alhetweten-
schappelijk onderzoek
naar kanker in Nederland.
Afgelopen jaarging er

n,5mruoen
euro naar ondezoek
en op le id inq .

Feiteq en,cijfers
over RanKer
Samen investeren

ï,"'i,li'ób jaar
is al veel bereikt.
Geven helpt!

iedereen verdient een morgen



Michiel Dessing
Tollensstraat 117
2802 TL GOUDA

Amstelveen, 4 augustus 2014

Beste Michiel.

Graag willen wijjullie heel hartelijk bedanken voor de steun aan KiKa. Heel bijzonder
dat jullie met jullie vriendengroep de actie 'Celibrate for Life' hebben opgezet ter
nagedachtenis van Leo.
We hebben jullie prachtige donatie van €4415,- in goede orde ontvangen en willen je
hiervoor heel hartelijk bedanken.

Alle opbrengsten gaan naar de ondezoeken in de zeven academische centra waar
---kÍnderen met kanker in behaffivan dssndeftrc'ekeris om-de---

genezingskans versneld te verhogen en de kwaliteit van behandelingen te verbeteren.
Op dit moment geneest ruimTSo/o van de kinderen en dat kan en moet omhoog. De
afgelopen 5 jaar hebben we een gestage groei van de genezing kunnen waarnemen.
We hebben nog een lange weg te gaan maar er is een mooi perspectief dat we deze
ziekte beheersbaar gaan maken. Ons streefjaar is 2025.

Nogmaals hartelijk dank voor de donatie die zeker zijn weg zal vinden naar een van
de zo belangr'rjke ondezoeken naar kinderkanker.

KIKA'Stichting Kinderen Kankervri j '
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