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“Eierstokkanker is ons grootste probleem. Waarom krijgt de ene vrouw dit wel

en de andere niet? Voor het onderzoek hebben we veel geld nodig, maar alle

.
kleine beetjes helpen. En de vrouwen waar we dit voor doen zijn het meer dan

waard!”

Leon Massuger, hoogleraar gynaecologische 01 cologie UMO St Radboud
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Wat kan~i ~ t

Ook jij kunt iets betekenen en sa~nen met ons de strijd~ aangaan teg~n5kanker~iqkunt h~t
machtigingsformuliertdownIoa~len va~onze~.,website en ons jaarlijks’~ maandehjks of~per

t. ~~••-, ~‘• •. . ‘~ ~ . ‘ ,‘.- . t

kwartaal een bedrag geve~i -~ t

Kijk re~elmatig op onze website volg ons op facebook en twitter en doe mee aan onze
evenementen en acties bestel hebbedingetjes en deel onze acties

W~je als~,rijwilliger m,~eehelpen bij activiteiten”? Zoek je een goed doel om aan je evenément
of actie te~kopp~en9 ~1eldJje dan via een mailtje aan als vriend(in) van Rub~y and Rosei~n
vertel wat je wilt doen’ ,,, -
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Gesponsord door:
Ontwerp en tekst - Product Plus Reclamebureau, www.productplus.nl
Drukwerk - MediaMail, www.mediamail.nl
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• Y Stichting Ruby and Rose

‘~‘ . Postbus 1030, 6501 BA Nijmegen
~ —. ~‘ E info@rubyandrose.nl

www.rubyandrose.nl
~ . -

Bankrekening 2252.22.000
Van Lanschot Bankiers Nijmegen

KvK nummer: 091 .62.620

Ruby an&Rose
in de strijd
tegen kanker
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4500 vrouwen
per jaar slachtoffe
Natuurlijk praten wij ook niet graag over kanker. Wij
hebben het ook liever over onze vrienden, families
en kinderen. Maar elk jaar worden ongeveer
4500 vrouwen slachtoffer van gynaecologische
kanker: vormen van kanker die alleen vrouwen
treffen. Elke vrouw kan ermee te maken krijgen
en jaarlijks overlijden ongeveer 1500 vrouwen
aan de gevolgen. Over sommige van deze
gynaecologische kankers is al veel bekend.
Maar van eierstokkanker (elk jaar bij 1100
vrouwen ontdekt) weten wij nog
bitter weinig. Elk jaar overlijden
ongeveer 900 vrouwen veel te
jong aan deze ziekte.
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ruby~rcsci
Stichting Ruby and Rose staat voor alle vrouwen. Of ze nu in de bloei van hun
leven zijn, of al iets ouder, omdat alle vrouwen een gezond leven verdienen.
Daarom zamelen wij geld in voor onderzoek naar vrouwenkan.ker. Kanker is een
moeilijk onderwerp, maar vrouwen die het overkomt kenmerken zich zo vaak
door positiviteit en kracht. En dat is ook precies wat Ruby and Rose wil uitstra
len. Wij vieren het leven.

Ste n onderzoek om levens te redden!
Ruby and Rose zet zich onder meer in voor een onderzoek naar de oorzaken van
elerstokkanker aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Het onderzoek staat onder leiding
van o.a. prof.dr. Leon Massuger, hoogleraar gynaecologische oncologie. Zodra er meer
bekend is over de herkomst van deze ziekte, kan er gezocht worden naar manieren om de
ziekte te voorkomen, deze in een vroeg stadium te ontdekken en beter te behandelen. Voor
dit onderzoek is veel geld nodig. Via Ruby and Rose kun jij ook een bijdrage leveren.

‘Maar er zijn toch al heel veel fondsen?’ zeg je misschien. Dat is waar, maar ons geld gaat
alléén naar onderzoek voor gynaecologische kanker. En dat is hard nodig als je naar de
cijfers kijkt. Wij steunen onderzoek naar elke vorm van vrouwenkanker. Maar het onderzoek
naar eierstokkanker heeft op dit moment prioriteit. Wij, van Ruby and Rose, laten onze
evenementen en publiciteit graag sponsoren door bedrijven. Want alleen dan kan zo veel
mogelijk geld rechtstreeks aan onderzoek besteed worden.
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Gynaecoio e ische 1~anker
Gynaecologische kanker ‘is’ de verzamelna~m . voor’~
kanker aan de geslachtsorganen van ~vrouwen, zoJi~...
de baarmoeder en d~ eierstokken. Wij ondersch~ideh ~-‘.

“iiei soorten, genoemd naar de plek in het Iidhaarr~ ~
waarde ziekte.zicln ontwikkeI~ ~.. . :
~ Eierstokkanker. : .~

c~ Baarrnd’ederkarnker ‘ ‘,. 4, . ,~ .
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~, Baarmoe~d~rhalskanker-’ ‘• t. - .~ ~.

~ VtilvakaFiker
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Wij doen aan fondsenwerving voor onderzoek naar al,~
— . . . j; .~

deze vormen van kanker Aangezien op dit moment ,

s’ qy&,d~e qorzakeÎ~ van ~eistokkânk~r hef~r~in~t b’èkend~’..
~ t

..,is, besteden wij~daar de meeste aandacht aan:.. .‘~ .~
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Want er is nog een wereld te winnen!
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