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Uw geld is goed
aangekomen in de
laboratoria!
In dit nieuwe nummer van Samen tegen Kanker ontdekt u vele originele
initiatieven om fondsen te werven ten voordele van de strijd tegen kanker.
In de eerste plaats Levensloop, een event dat zoveel langer dan die 24 uur
in een lokale gemeenschap leeft, alsook andere projecten, bijvoorbeeld
Ciney contre le cancer, een initiatief dat al meer dan 30 jaar bestaat en we
daarom verdiend in de verf zetten.
Wat er met al dat ingezamelde geld gebeurt? Dat beschrijft ons Jaarverslag
2016 tot op de cent nauwkeurig. Op pagina 18 vindt u een samenvatting.
Van de uitreikingsceremonie voor de wetenschappelijke Grants 2016 hebben we een aantal foto’s voor u verzameld. De fondsen afkomstig van onze
donateurs komen voor het grootste deel in de onderzoekslaboratoria terecht. Omdat innovatief wetenschappelijk onderzoek cruciaal is om de
strijd tegen kanker te doen vooruitgaan.
De getuigenis van Erik op pagina 12 in dit nummer herinnert ons eraan
dat er nog veel meer mogelijk en noodzakelijk is om patiënten beter te helpen, tijdens, maar ook na de ziekte.
Ik wens u een aangename lectuur en een fijne zomer. Vergeet u vooral niet
te beschermen tegen de zon.
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