Steun het MS-onderzoek en bestel
nú bij ons uw kerstkaarten!
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Wilt u dat wij door kunnen gaan met het onderzoek naar MS? Bestel dan bij ons uw kerstkaarten!
Voor een donatie van € 12,50 ontvangt u 10 luxe dubbele kerstkaarten (2 x 5 kaarten) met bijpassende witte enveloppen. Aan de binnenzijde van de kaarten staat de tekst ‘Gezellige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar’. U kunt de kerstkaarten bestellen op de volgende manieren:

De Stichting MS Research sluit haar jubileumjaar
af. Reden om in deze Rondom MS een overzicht
te geven van de resultaten van 30 jaar onderzoek.

Sprekende
cijfers
achter
30 jaar
onderzoek

Bank | U kunt een bedrag overmaken op ING betaalrekening 49 41 716 t.n.v. Stichting
MS Research te Voorschoten o.v.v. kerstkaarten. Geef hierbij aan naar welk adres de kerstkaarten
gestuurd moeten worden en hoeveel setjes u wilt ontvangen. Zodra wij uw donatie hebben
ontvangen, worden de kaarten naar u verzonden.

iDEAL | Via de “Doneer online iDEAL” button op onze website www.msresearch.nl. U vindt
deze button links op de homepage.

E-mail | U kunt per e-mail via administratie@msresearch.nl een eenmalige machtiging
afgeven voor het aantal setjes dat u wilt ontvangen. Noteer uw naam, adres, woonplaats, uw
rekeningnummer en het gewenste aantal setjes kerstkaarten.

Telefonisch | U kunt ook telefonisch een bestelformulier aanvragen. Bel hiervoor met nummer
071 - 560 05 02.
Colofon Rondom MS is een periodiek met als doel het zo breed mogelijk informatie bieden over
de ziekte multiple sclerose Eindredactie Margreet Koeman E-mail communicatie@msresearch.nl
Vormgeving Hollanddrive Fotografie Renate Beense Jelmer de Haas Productie Regalis te Zeist
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In deze Rondom MS blikken wij met u terug op 30 jaar onderzoek naar MS. Hoogwaardig onderzoek dat nu al veel voor de kwaliteit van het leven van mensen met MS
heeft betekend, zoals snellere en betere diagnoses dankzij MRI-scans en medicijnen
die het aantal aanvallen verlagen. Maar ook meer aandacht en begrip vanuit diverse
(para)medische disciplines (zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, seksuologen en logopedisten) waardoor de zorg voor mensen met MS is verbeterd. Vanaf het allereerste
begin in 1980 stimuleert en financiert de Stichting MS Research wetenschappelijk
onderzoek naar de ziekte multiple sclerose.
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Stichting MS Research (in
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Blijft u ons steunen?
We hopen dat u een goed beeld hebt gekregen van
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Stichting MS Research en met name van wat er mee
is bereikt. Maar er is nog veel meer onderzoek nodig.
En meer onderzoek betekent meer geld. Blijf ons
daarom helpen; met een donatie, door een actie te
organiseren of door vrijwilliger te worden. Alvast onze
hartelijke dank.
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Dorinda Roos
Directeur Stichting MS Research

