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Amsterdam, 13 oklober 2022

Beste Hans,

We willen de Rotary Club Goeree Overflakkee graag ontzettend bedanken voor de voortdurende
inzet voor KiKal Het is geweldig dat de Rotary GO Rally in april2022 heeft kunnen plaatsvinden
en dat jullie hiermee KiKa hebben willen steunen. We zijn enorm blij met de prachtige donatie van
€ 7.000,- die we onlangs hebben mogen ontvangen. Samen met de eerdere donatie van
€ í.500,- maakt dit het fantastische totaalbedrag van € 8.500,- dat jullie daarmee voor KiKa
hebben bijeengebracht. Wauw!

Dankzij jullie actieve steun kan KiKa zich blijven inzetten om de genezingskans van kinderkanker
verder te vergroten. En er is goed nieuws, want we boeken succes! Uit recent onderzoek blukt
namelijk dat de vooruitzichten sinds de jaren'90 sterk zijn verbeterd. Tussen í990 en 2015 is de
gemiddelde s-jaaGoverleving gestegen van 72 procent naar 81 procent en dat kan nog verder
omhoog dankzij jullie steun!

Nog meer goed nieuws!
Een prachtig voorbeeld van de impact die donaties aan KiKa hebben, is de totstandkoming van
het Prinses Màxima Centrum in UÍecht. ln dit grootste kinderoncologisch centrum van Europa
bundelen artsen, onderzoekers en andere specialisten hun krachten.

Er zijn in Utrecht, met ondersteuning van KiKa, al veel doorbraken gerealiseerd. Zo hebben
toponderzoekers van het Prinses Móxima Centrum in het laboratorium een veelbelovende eerste
stap gezet naar een nieuw geneesmiddel voor rhabdoïde tumoren. Verder onderzoek moet nu
uitwijzen of dit middel kan bijdragen aan de behandeling van deze zeldzame, agressieve
tumoren, waar op dit moment nog geen effectieve behandeling voor bestaat. De eerste resultaten
zijn hoopvol!

En er zit nog meer aan te komen. Tests met een nieuwe scantechniek voor kinderen met
neuroblastoom hebben laten zien dat deze techniek veel minder belastend is voor de patiènten.
Bovendien worden er veel scherpere beelden mee verkregen. Met hulp van KiKa start dit jaar een
grote vervolgstudie om aan te tonen of de techniek ook echt voor alle neuroblastoom-patiënten
kan worden ingezet.

We mogen samen trots zijn op deze prestaties. Ze vormen dan ook een enorme stimulans voor
KiKa om de komende jaren deze lijn, lieÍst versneld, door te zetten! Namens KiKa en de kinderen
heel veel dank.
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