Organisatie
Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met
dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering
van wetenschappelijk onderzoek werkt Alzheimer Nederland aan een betere
toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

€ 1203,10

In totaal zijn er ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dagelijks worden 125
mensen getroffen door een beroerte en overlijden er 100 mensen aan hart- en
vaatziekten. De Hartstichting zet zich in om hart- en vaatziekten te verslaan.
Ook investeert de Hartstichting in meer AED-ers op alle plaatsen in Nederland.

€ 1412,22

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken
laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende
projecten uit.

€ 1000,35

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan.
Ons ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Ons doel:
minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten.

€ 1679,35

Strijd mee voor gezonde longen.

€ 923,15

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed
ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Met Uw gift wordt
wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk gemaakt en organiseert de stichting
voorlichting op het gebied van brandwondenpreventie en brandveiligheid.

€ 821,06

Voluit leven is voor nierpatiënten niet vanzelfsprekend. De Nierstichting zet
alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven
blijven, en écht kunnen blijven leven.

€ 948,65

Dankzij uw financiële steun kan NSGK jaarlijks tientallen projecten steunen
voor kinderen en jongeren met een beperking. Hierdoor kunnen zij volwaardig
meedoen in de samenleving. Hartelijk dank!

€ 702,95

Steun het Nationaal MS Fonds en investeer in wetenschappelijk onderzoek om
MS te genezen.

€ 943,15

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één doel: alle spierziekten zoals ALS, SMA,
en Duchenne de wereld uit! Het Fonds financiert en stimuleert onderzoek naar
genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu.

€ 895,35

Wij strijden voor een beter leven met reuma vandaag en een wereld zonder
reumatische beperkingen morgen.

€ 971,85

Deze collecte is bestemd voor de afd. Gennep en omgeving. Dit biedt ondersteuning bij evenementen, hulpverlening bij rampen, organiseert EHBO
cursussen en AED trainingen. We verzorgen ook Jeugd EHBO lessen o.a op
basisscholen.

€ 895,50

Mogelijk gemaakt door: www.kerkhoffreclame.nl
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