Help je mee ons doel te verwezenlijken? Dat kan op de volgende manieren:

YEDW foundation

1.

Het leven is
een feestje,
maar je moet
zelf de slingers
ophangen.

Like onze pagina op facebook:
https://www.facebook.com/yedwfoundation
en/of volg ons op instagram
https://www.instagram.com/yedwfoundation/

2. 		 Doneer:
		 NL97ABNA0455932182 ten name van stichting
		 YEDW Foundation te Arnhem
3. 		 Word vriend van Yvonne:
		 Voor EUR 47 per jaar steun je de Foundation. Het bedrag is 		
aftrekbaar van de belasting
4. 		 Word sponsor met je bedrijf:
		
Jaarlijks organiseren wij activiteiten om geld in te zamelen voor 		
de Foundation. Je kunt ons voor elk project of voor elke activiteit
sponsoren. Hou onze facebookpagina in de gaten.

YEDW Foundation
Kronenburgsingel 60
6831GX Arnhem
0263201007

RSIN 818611480
info@notareas.nl
www.notareas.nl/
YEDW-Foundation

De YEDW foundation is opgericht op 7 december 2016 ter

In de nabije toekomst is het dus mogelijk een medicijn te

nagedachtenis aan Yvonne Essens-de Waij. Zij overleed op 12 april

ontwikkelen om kanker te genezen. Dat is slechts een kwestie van

2016 aan de gevolgen van kanker. In de 3,5 jaar dat zij kanker had

tijd. Tijd die veel kankerpatiënten niet hebben. Het is dus van belang

is gebleken dat zij een gen mutatie had, de zogenaamde eGFR

deze ontwikkeltijd zoveel mogelijk in te korten. De YEDW Foundation

mutatie. Meer en meer wordt er gezocht naar medicijnen die deze

is met dàt doel opgericht.

mutatie en ook andere mutaties en dus kanker, kunnen genezen.
Ook in de periode dat zij kanker had zijn er medicijnen ontwikkeld

De Foundation heeft ten doel de financiering van onderzoek naar

om deze vorm van kanker te genezen, of in elk geval de ziekte te

longkanker dan wel andere soorten kanker met een estimated

vertragen.

Glomerular Filtration Rate (eGFR-) mutatie. Het onderzoek dient
gericht te zijn op aanknopingspunten voor de ontwikkeling van
estimated Glomerular Filtration Rate-remmers, om nieuwe remmers
hiervan te identificeren, te ontwikkelen en te testen dan wel de
verbetering van reeds bestaande remmers.

Help jij mee, een medicijn
tegen kanker te ontwikkelen?

