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IBAN: NL34 RABO 0330 0000 39

Doel: Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met kanker. Het Radboudumc wil dit niet accepteren 
en draagt met haar eigen team van onderzoekers op een zeer waardevolle manier bij aan de wereldwijde strijd tegen kanker. 
Stichting Radboud Oncologie Fonds wil samen met partner KWF Kankerbestrijding mensen in Oost-Nederland betrekken 
bij deze opgave en zo nieuw onderzoek mogelijk maken. Met uw steun aan het Radboud Oncologie Fonds geeft u direct 
aan concreet oncologisch onderzoek in het Radboudumc. Zo levert u een bijdrage aan een hogere overlevingskans en een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker.

Radboudumc, Geert Grooteplein-zuid 10 - route 439
6525 GA Nijmegen
T: 024-3668328 / 06-11515164
E: info@radboudoncologiefonds.nl  
I: www.radboudoncologiefonds.nl/steun-anders 
Contact: Harry Verwaaijen

RADBOUD ONCOLOGIE FONDS

IBAN: NL55 INGB 0000 3880 00

Doel: Alles op alles. De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven 
en ook écht blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie, investeren in stamcelonderzoek 
en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles 
wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, 
onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. Leven gaat voor, in 
alles wat we doen. Nierstichting. Leven gaat voor. 

Postbus 2020
1400 PA Bussum
T: 035-6978074
E: info@nierstichting.nl
I: www.nierstichting.nl
Contact: Cindy Letschert

NIERSTICHTING

IBAN: NL36 INGB 0004 9417 16

Doel: In Nederland is Stichting MS Research de grootste organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar MS fi nanciert. 
Sinds 1980 is het structureel fi nancieren van onderzoek het hoofddoel naast het geven van voorlichting en het bevorderen 
van optimale MS-zorg. Het kost €50.000 euro per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten 
doen en in de afgelopen 37 jaar is in totaal meer dan 50 miljoen euro toegekend aan bijna 300 onderzoeksprojecten. 
Dankzij deze steun is het aantal MS-onderzoekers fl ink gegroeid. Daarnaast bieden wij programmasubsidies die vier jaar 
lang een structurele ondersteuning vormen voor MS-centra verbonden aan universitair medische centra. Momenteel zijn dit: 
het VUmc MS Centrum in Amsterdam, ErasMS in Rotterdam en MS Centrum Noord-Nederland in Groningen. 

Leidseweg 557-1
2253 JJ Voorschoten
T: 071-5600500
E: communicatie@msresearch.nl
I: www.msresearch.nl
Contact: Karin Smits

STICHTING MS RESEARCH

Volksgezondheid

Blauwe deel Goede Doelen - Fikkert’s Jaarboek 2019

Naam stichting / organisatie: ................................................................................
Adres:    ..................................................... nr ......................
Postcode + plaats:  ..............................  ................................................
Telefoonnummer:  ................................................................................
Email:    ................................................................................
Internet:   ................................................................................
Contactpersoon:  ................................................................................
IBAN:    ................................................................................
CBF keurmerk:   ja / nee   ANBI:   ja / nee
Doel:     (max 650 tekens incl spaties) aanleveren in Word.
Logo:    graag aanleveren als .eps of .jpg minimaal 300 dpi.

41Internationale aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking

IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34

Doel: Cordaid is de katholieke organisatie voor samenwerking en ontwikkeling met haar hoofdkantoor in Den Haag. We 
steunen mensen in de meest kwetsbare regio’s en confl ictgebieden om bloeiende gemeenschappen te bouwen. Dit doen 
we door de veiligheid te vergroten en kansen te creëren voor iedere wereldburger. Cordaid is de drijvende kracht achter 
de volgende fondsen: Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Kinderstem, Cordaid Microkrediet en Cordaid 
Bond zonder Naam. Ieder fonds zet zich in voor een specifi ek doel: betere gezondheidszorg, noodhulp en rampenpreventie, 
onderwijs voor kinderen, ondernemerschap in ontwikkelingslanden en armoedebestrijding in Nederland.

Lutherse Burgwal 10
2512 CB  Den Haag 
T: 070-3136300
E: cordaid@cordaid.nl
I: www.cordaid.org
Contact: Mw. S. den Hond

CORDAID

IBAN: NL13 INGB 0000 0040 54

Doel: Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en confl ictsituaties, op díe plekken 
waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp. Onze hulpverleners zetten zich 
met hart en ziel in om een verschil te maken voor mensen in nood. 
Door te handelen maken wij een verschil. Dat doen wij door medische hulp te bieden, maar ook door onacceptabele 
situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op 
te roepen in actie te komen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. 

Postbus 10014
1001 EA Amsterdam
T: 020-5208700 
E: frank@artsenzondergrenzen.nl
I: www.artsenzondergrenzen.nl
Contact: Fiona Hoogveld en Frank Theunissen

VERENIGING ARTSEN ZONDER GRENZEN

Doel: In 1952 won dokter Albert Schweitzer de Nobelprijs voor de Vrede. Eerbied voor het leven, daar stond hij voor. 
Vanuit zijn levensvisie steunt het Nederlands Albert Schweitzer Fonds kleine, lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika. 
Initiatieven van mensen die hun eigen leefomstandigheden blijvend willen verbeteren en die daarbij een zetje kunnen 
gebruiken. Zij geloven in vooruitgang en een betere wereld voor zichzelf en voor hun kinderen. En wij geloven in hen. De 
gezondheidsinitiatieven lopen uiteen van zonnepanelen voor een ziekenhuisje of inrichten van een kraamkliniek, tot het 
aanschaffen van fi etsambulances en aanleg van waterputten voor schoon drinkwater. Kleine, concrete projecten met een 
grote impact, voor de gezondheid van Afrika. 

IBAN: NL51 ABNA 0470 3805 78

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
T: 030-8801499
E: info@nasf.nl
I: www.nasf.nl
Contact: Solveigh Balogh

NEDERLANDS ALBERT SCHWEITZER FONDS

 Plaatsen in de volgende rubriek(en): ..............................................................   
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voorbeeldpagina

voorbeeldstrook

Graag de gegevens doorsturen per email naar dtp@salesandservices.nl
Deadline reserveren 31 december 2018

 Ik reserveer 1/3 presentatie in het blauwe deel a € 475,- (excl. 21% btw)
 en krijg gratis een 1/6 vermelding in het Goede Doelen Register a € 240,- (excl. 21% btw)
 en een gratis vermelding van de contactgegevens en het bankrekeningnummer op www.fikkerts.nl

Doorplaatsing van de gehele 1/6 vermelding op www.fikkerts.nl a € 225,- per jaar (excl. 21% btw)

Naam: ........................................................................................................   Datum: .............................................
Handtekening: 


