Alle hulp is welkom!

DPLUSM1221_RUBYANDROSE Flyer A5_wt2.indd 1,3

6500VA98221

6500 VA NIJMEGEN

Antwoordnummer 98221

Postbus 1030, 6501 BA NIJMEGEN

STICHTING RUBY AND ROSE

AANDACHT VOOR GYNAECOLOGISCHE KANKER

HELP ONS: je kunt Ruby and Rose op

evenement of actie te koppelen? Meld je

verschillende manieren steunen in de strijd

aan bij Ruby and Rose en vertel wat je zou

tegen kanker. We hebben een webshop

willen doen!

met mooie verwenartikelen waarvan de

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden

opbrengsten geheel ten goede komen aan

op onze website: www.rubyandrose.nl.

Ruby and Rose. Ook zijn we erg blij met een

Bedankt!

geldbedrag dat je kunt doneren of kunt
schenken. Op de website is het eenvoudig
om geld te doneren via de button ‘ik doneer’
op de homepage of vul de antwoordkaart bij
deze folder in en stuur deze op naar ons.
Wil je als vrijwilliger meehelpen bij activiteiten of zoek je een goed doel om aan je

STICHTING RUBY AND ROSE
Postbus 1030, 6501 BA Nijmegen
Stichting Ruby and Rose is van 2014-2016
het Nationale Service Project van
Ladies’ Circle Nederland.

info@rubyandrose.nl
Bankrekening: NL91 FVLB 0225 2220 00
Van Lanschot Bankiers Nijmegen
KvK nummer: 091.62.620

RED HET LEVEN
VAN VROUWEN:
STEUN RUBY AND ROSE
IN DE STRIJD TEGEN
GYNAECOLOGISCHE
KANKER

Facebook: RubyandRose
Gesponsord door:
Ontwerp en dtp - Reclamebureau DplusM, www.reclamebureaudplusm.nl

ANBI 816108146

www.rubyandrose.nl

03-09-15 08:32

Plaats en datum:
welkom te heten als donateur.

Handtekening:

IBAN-rekeningnummer:
ontvangt u een leuke attentie van Ruby and Rose om u

Ruby and Rose zet zich in voor onderzoek naar gynaecologische kanker, waaronder

Postcode en woonplaats:

STEUN ONDERZOEK NAAR GYNAECOLOGISCHE KANKER EN RED LEVENS!

Adres:

kanker en zamelt hiervoor geld in.

GYNAECOLOGISCHE
KANKER, WAT IS DAT?
Gynaecologische kanker
wordt ook wel aangegeven
als ‘vrouwenkanker’. Het zijn
vormen van kanker die alleen
voorkomen bij vrouwen zoals:

Gynaecologische
kanker

Aantal patiënten per
jaar in Nederland

Er overlijden per
jaar in Nederland

Eierstokkanker

1300

1100

Baarmoederkanker

1900

460

Baarmoederhalskanker

700

220

Vulvakanker

400

100

Deze aantallen zijn gebaseerd op het NKR, Nederlandse Kanker Registratie.

het bedrag van uw rekening af te schrijven.

Kijk op onze website voor de mogelijkheden: www.rubyandrose.nl

U geeft Ruby and Rose toestemming tot wederopzegging

veel geld nodig voor onderzoek. Via Ruby and Rose kun je hier een bijdrage aan leveren.

een bedrag af te schrijven van €

dekken zodat een betere behandeling mogelijk is met een grotere overlevingskans, is er

jaarlijks /

door Ruby and Rose. Om vrouwenkanker beter te begrijpen en op tijd bij vrouwen te ont-

per kwartaal /

maandelijks

eierstokkanker. Er zijn inmiddels meerdere wetenschappelijke onderzoeken gefinancieërd

ik machtig Ruby and Rose om

Voor het onderzoek naar gynaecologische
kanker is geld nodig, veel geld. De middelen
die door Ruby and Rose worden ingezameld
komen volledig ten goede aan het onderzoek
en bestrijden van vrouwenkanker.

vrouwen, daarom maakt Ruby and Rose zich sterk voor onderzoek naar deze vorm van

Ja,

‘Help ons
en red
daarmee
het leven
van vrouwen
in de bloei
van hun leven’

gevolgen van deze ‘vrouwenkanker’. Alleen al aan eierstokkanker overlijden jaarlijks 1100

Bij het opsturen van dit formulier als nieuwe donateur

kanker. Elke vrouw kan dit overkomen, helaas overlijden er elk jaar 1800 vrouwen aan de

Naam:

Elk jaar worden ruim 4500 vrouwen slachtoffer van één van de vormen van gynaecologische

Dhr. / mevr.

U bent al donateur vanaf € 5,- per maand!

FEIT: 4500 VROUWEN ZIJN PER JAAR SLACHTOFFER

✁
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