Fiscaal attest
BESCHIKBAAR

WIE ZIJN WIJ?
De Stichting ME TO YOU werd opgericht in “Loving
Memory” van Els Maes, lieve echtgenote en fiere mama
van wie wij in juli 2013 afscheid moesten nemen nadat zij
samen met ons gedurende 3 lange jaren van haar jonge
leven vocht tegen de laffe ziekte die leukemie is.
Zij verloor haar strijd, maar blijft vechten samen met jou!

STEUN O
NS
OF DOE
EEN GIFT

Samen
sterk
tegen
leukemie

S TEUN ONS!
Op www.stichtingmetoyou.be kan u alle info vinden
over onze projecten en het onderzoek dat wij steunen.
Als particulier, bedrijf, school, instelling, serviceclub,
vereniging kan u ons steunen met initiatieven voor

WAT DOEN WIJ?

fondsenwerving.

Stichting ME TO YOU stelt zich tot doel mits het steunen

Wilt u ons actief helpen in de strijd tegen leukemie, neem

van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars

dan contact met ons op of doe een gift op rekening:

van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en

IBAN: BE 36 3631 3547 4381

BIC: BBRU BE BB

bloedziekten tegen te gaan. Daarnaast zorgt zij voor
publieksvoorlichting en aanvullende behandelling van
leukemiepatiënten van alle leeftijden.

CONTAC T & INFO
www.stichtingmetoyou.be
Stichting ME TO YOU
Nieuwstraat 21 • BE-8700 TIELT
GSM +32(0)495 54 11 71
info@stichtingmetoyou.be
ON: 0553 563 657

STEUN O
NS
OF DOE
EEN GIFT

PATIENTENZORG

ONDER ZOEK SPROJEC TEN

Eén van de doelstellingen van ME TO YOU is de

Wetenschappelijk onderzoek: geen overbodige luxe!

levenskwaliteit van de leukemiepatënten te verbeteren.

De behandeling van leukemie en aanverwante vormen
van bloed- en lymfenklierkanker is in de afgelopen jaren

De klassieke geneeskunde komt steeds op de eerste plaats

gelukkig stapvoets vooruit gegaan. In vele gevallen

en een klassieke behandeling van leukemie moet altijd

kan de ziekte met medicijnen worden teruggedrongen.

de basis zijn. De klassieke geneeskunde is tegelijk echter

Bovendien, een niet onbelangrijk deel van de patiënten

kortzichtig en bekijkt het lichaam vooral als een verzameling

kan vandaag de dag worden genezen. Een verheugende

van organen en een systeem van moleculen en kijkt daarbij

ontwikkeling dankzij:

te weinig naar de mens als geheel.
• ontwikkeling en uittesten nieuwe medicijnen

Leukemie is niet langer noodzakelijk een ziekte

Wij met de Stichting ME TO YOU zijn er rotsvast van

• research en analyse

met fatale afloop. De laatste jaren werd aanzienlijke

overtuigd dat een mens veel méér is dan die verzameling

• onderzoek in laboratorium

vooruitgang geboekt en we staan momenteel zelfs

maar een complex energetisch systeem waarin de kracht

• onderzoek rechtstreeks bij patiënten

van de geest als element in een genezingsproces een
belangrijke rol speelt en waarvan de brandstof de HOOP is.

Deze vooruitgang is geheel te danken aan

Wij geloven sterk in de kracht van de geest als element in

wetenschappelijk onderzoek. En dat moet zo blijven,

het genezingsproces. Het gaat om het geloof in genezing,

want de behandelingsresultaten moeten verder vooruit

leven worden steeds duurder. Verschillende van deze

het vechten tegen de ziekte, het optimisme. Hoop is daarin

worden gestuwd. Dat onderzoek is afhankelijk van

programma’s zouden zonder privésteun het daglicht

essentieel. En hoop kan je vinden in de aandacht die

investeringen in nieuwe methoden (bijv op het gebied van

anderen aan jou besteden.

stamceltransplantatie, gentherapie of diagnostiek) die

voor een moderne oncologische doorbraak. Maar
de onderzoeksprogramma’s die zoveel hoop doen

zelfs niet zien. ME TO YOU wil hier een permanente
steun in de rug zijn.
SAMEN STERK! IN ONDERZOEK
Leukemiepatiënten het gevoel geven dat zij erbij
horen. Via diverse projecten voor ondersteuning
en aanvullende behandelingen wil ME TO YOU
bijdragen aan een optimale levenskwaliteit van de
leukemiepatiënten en hen vooral ook het gevoel
geven dat zij in eerste instantie een persoon, een
individu zijn en er bij horen!
SAMEN STERK! VOOR DE PATIENT

onderzocht moeten worden, in kostbare gespecialiseerde
Stichting ME TO YOU wil haar steentje bijdragen en ervoor

apparatuur, noodzakelijk voor ingewikkelde metingen

zorgen dat patiënten en hun directe omgeving psychisch

aan patiënten, cellen, proefdieren en in investeringen in

sterker staan tegenover de last van de diagnose, de

infrastructuur om klinisch onderzoek te kunnen verrichten.

ziekte, de behandeling en alle mogelijke fysieke en andere

Stichting ME TO YOU maakt zich sterk voor dit

nevenwerkingen ervan.

onderzoek en investeert daarmee in de toekomst,

“Samen sterk”

in de patiënt van morgen. “Samen sterk”

