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Amsterdam, 6 mei 2021 

  
  
Beste mensen van Fusernet 

  
We hebben goed nieuws in deze onzekere periode: het onderzoek naar kinderkanker boekt met 
steun van KiKa bemoedigende resultaten. En die steun is mogelijk dankzij voortdurende jullie 
inzet voor KiKa! 
  
Door de coronacrisis konden veel geplande evenementen en spontane acties helaas niet 
plaatsvinden. Daarom vinden we het echt fantastisch dat jullie tóch kans hebben gezien KiKa 
enorm te steunen 

  
We zijn heel blij met het mooie bedrag van € 1.750,00 dat jullie in 2020 bij elkaar wisten te 
brengen. Daarmee stellen jullie ons namelijk in staat belangrijk wetenschappelijk onderzoek te 
blijven steunen. Want dat werk moet natuurlijk – ondanks alles – vooral doorgaan, om de 
genezingskans van kinderen met kanker verder te verbeteren.  
  
Goed nieuws! 
  
KiKa heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum 
in Utrecht. In dit grootste kinderoncologisch centrum van Europa bundelen artsen, onderzoekers 
en andere specialisten hun krachten. Er zijn hier, dankzij steun van KiKa, al veel doorbraken 
behaald. Zo zijn toponderzoekers van het Prinses Máxima Centrum erin geslaagd zeldzame 
hersentumoren te kweken in het lab. Nu kunnen zij deze tumoren, die vaak slecht of niet te 
behandelen zijn bij kinderen, goed bestuderen en gericht zoeken naar nieuwe effectieve 
medicijnen. 
  
Een ander mooi voorbeeld: onderzoekers van het prinses Máxima Centrum hebben 2 nieuwe 
geneesmiddelen gevonden voor slecht te behandelen neuroblastoom. De laboratoriumresultaten 
zijn veelbelovend en de eerste testen bij patiënten zullen binnenkort starten.  
  
We mogen samen trots zijn op deze resultaten. Tegelijkertijd blijft veel kostbaar onderzoek nodig. 
Gelukkig geneest nu 75 procent van alle kinderen met kanker. Maar we willen juist ook die 
andere 25 procent dat perspectief bieden. Met betere behandelingen, minder bijwerkingen en 
een grotere overlevingskans. En dus zet KiKa haar werk voort – mede dankzij jullie donaties.  
  
Namens KiKa en de kinderen ontzettend bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Met vriendelijke groet, 
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Anouk Stinenbosch 
Stichting Kinderen Kankervrij     
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