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Welkom bij de zevende editie van eNews
oedeemtherapie
In de natuur hebben ze het al lang begrepen. De winter
maakt langzaam plaats voor de lente en dat betekent AC TIE!
Langzaam, maar gestaag wordt het bos weer groener en in de
tuin zijn de vogels al weer druk in de weer met takjes en
blaadjes om hun nestje te bouwen.
En ook wij krijgen de lentekriebels, vandaar het thema van
deze zevende editie; AC TIE!
Het boekje “Als jouw wereld stil komt te staan…” van Nessa
(eNews 1) heeft tot één en al actie geleid. Het boekje werd
een groot succes en leidde uiteindelijk tot de Stichting Jong
Borstkanker. Net voordat de uitgave van deze nieuwsbrief
een feit was, werd ons nog medegedeeld dat de Stichting een
ANBI status heeft gekregen.
Ook het C oban-team kwam in actie tijdens de LHV
Huisartsenbeurs in maart. Omdat we dit jaar nog meer
congressen en symposia op de agenda hebben staan, kunt u
hier lezen wanneer u ons kunt tegenkomen.
En vanaf april nodigen wij u van harte uit om zelf in actie te
komen, door mee te doen aan de 3M Grote Gift. Lees er alles
over in het derde artikel van deze nieuwsbrief.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
Annelies Vos

Stichting Jong Borstkanker
In de 3M Nieuwsbrief van oktober 2011 heeft u
het verhaal van Nessa kunnen lezen over de
realisatie van haar boekje ‘Als jouw wereld stil
komt te staan… Over borstkanker bij jonge
vrouwen’.
Naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn
ontzettend veel positieve reacties
binnengekomen en steeg de verkoop van het
boekje aanzienlijk. Daarom willen we u graag op
de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
Lees meer... >>

Het 3M Coban-team actief
Wij vinden het belangrijk om ons op verschillende manieren aan
u te presenteren. Daarom zult u ons dit jaar ook regelmatig
tegenkomen op beurzen, congressen en symposia.
Lees meer... >>

3M Fonds Grote Gift 2012 van start
Met het 3M Fonds steunt 3M Goede Doelen. Eén
van de activiteiten is de ‘Grote Gift’. Vanaf april
kunnen Goede Doelen Organisaties een project
aanmelden in de categorie Mens, Milieu of
Maatschappij. Deelnemende Goede Doelen maken
zo kans op de donatie van € 50.000. Daarvoor is
eerst wel de stem van het volk nodig…
Lees meer... >>
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