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Een nieuw jaargetijde, een nieuwe nieuwsbrief! Voor u ligt dan ook de
tweede nieuwsbrief van het HFL Kanker Researchfonds. Deze keer
brengen we verslag uit van de acties die tijdens de zomer hebben plaats
gevonden en laten we u weten wat u dit najaar nog van ons mag verwachten. Maar ook vertellen we u meer over een van de belangrijke onderzoeken dat mede door uw steun mogelijk gemaakt wordt. Kortom, na
het lezen van deze nieuwsbrief bent u weer helemaal op de hoogte van
de activiteiten van het HFL Kanker Researchfonds.
Rest ons nog om u alvast een goed najaar te wensen en hopelijk zien we
u op 28 november (Meer weten? Lees dan snel verder!).

Open dag Oncologiecentrum
Noteer alvast in uw agenda: 28 november 2009. U bent dan van harte
welkom tijdens de Open dag van het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+. De deuren van het één jaar oude centrum openen voor
het grote publiek van 11.00 tot 15.00 uur. Het programma biedt een
‘kijkje in de keuken’ van artsen en wetenschappers. Neem bijvoorbeeld deel aan een rondleiding in de MAASTRO Clinic voor radiotherapie of ontmoet een van de onderzoekers van de onderzoekschool
GROW. De hele dag is er een zorgmarkt waar meer informatie wordt
verstrekt rondom bijvoorbeeld voeding en kanker. Ook het HFL Kanker Researchfonds zal hier aanwezig zijn. Voor onze donateurs is er
die dag een extra warm welkom. Begin november berichten we u over
het exacte programma en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Houd
de brievenbus dus in de gaten!

Op naar de 1000
In het eerste jaar dat het HFL Kanker Researchfonds actief is geweest, zijn er
meer dan 600 mensen die hun steun hebben gegeven aan het fonds. Een mooi
resultaat. Het regionale karakter van het fonds spreekt veel mensen aan, het
heeft de voorkeur om te geven aan onderzoek in het ziekenhuis in de eigen
regio. Daarom zijn we er van overtuigd dat er nog veel meer donateurs te vinden zijn in Limburg. We gaan dus door met werven want voor onderzoek naar
kanker is er nooit geld genoeg. Op naar de 1000e donateur!

Kom in actie!
HFL Kanker Researchfonds
op het Vrijthof
Wellicht was u erbij en heeft u ze
gezien. Tijdens de concerten van
de Maastrichtse stehgeiger én
ambassadeur van het HFL Kanker
Researchfonds André Rieu was
ons promotieteam aanwezig. De
bezoekers die in groten getale de
concerten op het Vrijthof bijwoonden kregen bij binnenkomst op het
middenplein een speciale actiekaart
overhandigd. Doel was om nieuwe
(Limburgse) donateurs te werven
voor het fonds. Een ieder die zich
aanmeldde middels de actiekaart
maakte bovendien kans op een
leuke André Rieu prijs.

Lezing TEFAF 17 september

Wist u dat u het HFL Kanker
Researchfonds ook met een eigen
actie kan steunen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan een sponsorloop,
rommelmarkt of een activiteit met
de (personeels)vereniging. Maar
ook als u een jubileum of ander
feest viert kunt u bijvoorbeeld de
gasten vragen een donatie te doen
aan het fonds. Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met
de medewerkers van het HFL
Kanker Researchfonds op
043-4077363.
WAAR
KOMT U ONS
TEGEN?
VAN 23 NOVEMBER TOT EN MET 4
DECEMBER KOMT U ONZE MEDEWERKERS TEGEN IN DE HAL VAN
HET AZM. ZIJ PROBEREN IN DEZE
TWEE WEKEN ZOVEEL MOGELIJK
NIEUWE DONATEURS TE WERVEN VOOR HET HFL KANKER
RESEARCHFONDS.

De TEFAF sponsort aan het Maastricht UMC+,
in het bijzonder GROW, School for Oncology
and Developmental Biology, een leerstoel. Deze
leerstoel is erop gericht de internationale samenwerking van het oncologisch onderzoek te versterken. Dit jaar wordt de leerstoel
ingevuld door prof. dr. Verfaillie, expert op het gebied van stamcellen en
werkzaam in Leuven. Kennis en inzicht van stamcellen is noodzakelijk voor
een beter begrip van ons normaal functioneren, maar ook voor het begrip van
het ontstaan van kanker en mogelijk nieuwe therapievormen. Daarnaast kunnen verschillende stamcellen gebruikt worden voor het herstel van organen,
zoals dat nu bij beenmerg-stamceltransplantatie plaatsvindt en voor diverse
ander toepassingen wordt uitgetest.
In het kader van het TEFAF programma gaf prof. dr. Ricardo Fodde, werkzaam bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam, een TEFAF lecture. Prof.
Fodde is een expert op het gebied van tumorstamcellen. De lezing vond
plaats op donderdag 17 september jl. in Leuven tijdens een tweedaags
symposium over stamcellen onder leiding van prof. dr. Catherine Verfaillie.
TEFAF en het Maastricht UMC+, vertegenwoordigd door HFL Kanker Researchfonds,
steunen samen kankeronderzoek.

In het verleden heeft u aangegeven
graag per mail op de hoogte te blijven van de activiteiten rondom het
HFL Kanker Researchfonds.
We hopen dat u deze nieuwsbrief
dan ook op prijs stelt. Mocht dit
onverhoopt niet zo zijn, laat het ons
dan weten. Stuur een mail aan
info@hflkankerresearchfonds.nl
met de mededeling ‘afmelding
nieuwsbrief’ en wij sturen u
voortaan geen post per e-mail meer.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
het HFL Kanker Researchfonds.
HFL Kanker Researchfonds is een
samenwerking van Health Foundation Limburg, Maastricht Universitair
Medisch Centrum en KWF Kankerbestrijding. Partner KWF Kankerbestrijding heeft CBF-keurmerk voor
Goede Doelen.

Contactgegevens:
HFL Kanker Researchfonds
Bezoekadres: Turennestraat 33
Antwoordnummer 1006
6200 VB Maastricht
T 0900-9009300
W www.kankerikhelp.nl
E info@hflkankerresearchfonds.nl
Indien u onze nieuwsbrief niet op prijs
stelt, kunt u dit doorgeven per post aan
HFL Kanker Researchfonds,
Antwoordnummer 1006,
6200 VB Maastricht of per email aan
info@hflkankerresearchfonds.nl.

