Alpe d’Huzes, de berg op tegen kanker
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Praktisch iedereen maakt van dichtbij mee hoe deze ziekte levens drastisch beïnvloedt
en beëindigt.
Alpe d'HuZes is gegrondvest op de overtuiging dat je
de grootst mogelijke voldoening bereikt als je je met

De organisatie heeft inmiddels een professionaliseringsslag gemaakt. Er is een raad van toezicht gekomen, die in 2014 een nieuw bestuur heeft aangesteld.

Kanker bestrijden is kanker begrijpen
Dankzij wetenschappelijk onderzoek neemt de kennis over kanker steeds verder toe:
• meer bekend over ontstaan en gedrag kanker
• eerder, sneller en beter kanker opsporen
• effectieve, gerichte, veilige behandelingen
• kwaliteit leven voor (ex-)patiënten verbeterd
• overleven meer mensen

Steun het Team Oog in Al
Het team Oog in Al gaat op 1 juni 2017 de Alpe op.
Teamleden:
•
•
•
•
•
•

André Lieshout
Bianca Breumelhof
Marga Donkers
Noud Cornelissen
Ton Sanderink
Trudeke van Seumeren

Meer informatie en doneren kan op:
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ooginal

