Dank u wel!
Dankzij uw gift, legaat of erfstelling kunnen wij meer
doen ter ondersteuning van jonge onderzoekers op het
gebied van interstitiële longaandoeningen (ild), ondersteunen van patiënten- en wetenschappelijke bijeenkomsten en verzorgen van voorlichtingsmateriaal. Wilt u een
gift doen, dan kunt u die aan ons overmaken naar bankrekeningnummer 65.34.34.642 t.n.v. de ild care foundation te Maastricht.

Apple Park Hotel, Golden Tulip, Maastricht
Bayer Health Care BV, Mijdrecht
Coffee Lovers, Maastricht
Gemeente Maastricht
Habejo Holding BV, Roelofsarendsveen
Linde Homecare Benelux BV, Leiden
AstraZeneca BV, Zoetermeer
Maatschap longartsen, Orbis, Sittard
Novartis Pharma BV, Arnhem
NPN drukkers, Breda
Nycomed BV, Hoofddorp
Pfizer BV, Capelle a/d IJssel
Schering-Plough Nederland, Houten
Selexyz, Dominicanen, Maastricht
Team notarissen, Maastricht
Zambon BV, Amersfoort

Uw gift fiscaal aftrekbaar

De belastingdienst heeft de stichting ild care foundation
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
Hierdoor zijn onder bepaalde voorwaarden giften fiscaal
aftrekbaar. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.
anbi.nl en www.ildcare.eu onder ‘hoe kunt u helpen?’
Wij ontvingen de afgelopen jaren diverse giften

• een gift van € 750 van een collega tevens patiënt uit
Amerika
• een gift van € 300 van een patiënt uit Australië
• een gift van € 50 van een Nederlandse patiënt werkzaam in Cambodja
• een gift van € 500 van een dankbare patiënt uit Overijssel
• een gift van € 250 van een patiënt uit Zeeland
• een gift van € 500 van een dankbare patiënte
mw. Gitsels uit Arnhem

Ook alle andere goede gevers hartelijk bedankt!
Dankzij de steun is o.a. een bijdrage geleverd aan

• de uitgave van het medische tijdschrift ild care today en
daarmee streven we ernaar de problematiek rondom ild
bij een breed publiek onder de aandacht te brengen
• de uitgave van het proefschrift van dr. Jaap Bakker,
dr. Kitty Linssen en Petal Wijnen
• de ontwikkeling van een blootstellingtest voor patiënten met sarcoïdose door dr. Agnes Boots onder leiding
van prof. dr. Aalt Bast, toxicoloog, farmacoloog Universiteit Maastricht
• het onderzoek naar de kwaliteit van leven van sarcoïdosepatiënten door drs. Willemien de Kleijn in samenwerking met prof. dr. Jolanda de Vries van de Universiteit
Tilburg waar al een jarenlange vruchtbare samenwerking mee bestaat
• het onderzoek naar het voorkomen van spierkrachtverlies bij sarcoïdosepatiënten door drs. Rik Marcellis,
fysiotherapeut Maastricht UMC
• congresbezoek van diverse onderzoekers betrokken bij
het ild care team met als doel de onderzoeksresultaten
te kunnen presenteren

Wij ontvingen de volgende subsidies

• € 5.000 van de Egmond Hustinx Stichting als bijdrage
aan de publicatie van de resultaten van het onderzoek
naar mogelijke genetische factoren bij het optreden van
bijwerkingen van geneesmiddelen
• € 50.000 van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland ter ondersteuning van het onderzoek naar de rol
van blootstelling aan allerlei stoffen bij het ontstaan
van sarcoïdose
• € 9.000 van het Nederlands Instituut voor Sport en
bewegen voor het project: ‘Bewegen voor longfibrose
patiënten: een stap vooruit!’
De ild care foundation mag rekenen op steun van

Abbott BV, Hoofddorp
ACT Assegaff Consultancy & Training BV, Warnsveld

Zie voor informatie over de activiteiten onze website
www.ildcare.eu
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