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Onze opdrachten :

Ondersteuning van de patiënten die lijden aan een tumor in het centraal
zenuwstelsel, tijdens het hele verloop van hun ziekte. Steun aan het wetenschappelijk onderzoek
van een medische en paramedische groep (neurochirurgen, oncologen, radiotherapeuten,
fysiotherapeuten, logopedisten…) die onderzoek doen naar innovatieve behandelingen en
zorgmethodes voor patiënten die getroffen zijn door een tumor van het centraal zenuwstelsel.
Tumoren van het centraal zenuwstelsel, dit wil zeggen de hersenen en het
ruggenmerg, zijn ziektebeelden waar patiënten, familieleden, medische
en sociale diensten alsmaar vaker mee te maken krijgen.
Door de plaats waar deze pathologie de patiënt treft, namelijk in het
centraal zenuwstelsel, kunnen heel wat mogelijkheden van de patiënt
aangetast worden.
De behandeling is complex en meestal pluridisciplinair. Ondersteuning die
aangepast is aan de behoeften van de patiënten is voor ons het grootste
aandachtspunt.
De steun aan het wetenschappelijk onderzoek betreffende tumoren in het
centraal zenuwstelsel is een belangrijke uitdaging voor onze
maatschappij. Om aan al die verwachtingen te beantwoorden, werd dus
in maart 2010 de Belgian Brain Tumor Support opgericht, op verzoek van
de patiënten en hun familie.

Onze volgende activiteiten
De zondag van de Hoop, met zijn sportactiviteiten (stappen en fietsen) en
muziek (aperitiefconcert aangeboden door de gemeente Anvaing) vindt
plaats op 7 augustus 2011 te 7910 Anvaing. Een vlucht in een luchtballon
is dit jaar de eerste prijs van de tombola die de dag na de maaltijd zal
afsluiten: u kunt de maaltijd reserveren (15€ of 7 € voor kinderen onder de
12 ), door storting op het rekeningnummer 068 24 80 992 50 met als
mededeling Mars van de Hoop en uw naam (tegen uiterlijk woensdag 3
augustus). Informatie op 0475/96 72 99.

De modeshow vindt plaats op 2 oktober 2011 in het Maison du
Village van Anvaing (7910).
Een avondje Moeskroens Picardisch theater als steun aan BBTS ,
op 12 november 2011 te 7700 Moeskroen.
Het stuk is getiteld "Du temps que c't'homme i vivôt" en wordt
opgevoerd door de Cie Marius Staquet. Plaatsen kunt u reserveren
voor 11€ op het nummer 056/337085 of 0478/253347.
De wintermaaltijd wordt georganiseerd op zaterdag 4 februari
2012 in het Maison du Village van Anvaing (7910). Informatie op
0475/96 72 99.

Onze Activiteiten en Peters
De mars op de zondag van de Hoop, het eerste weekend van augustus in
7910 Anvaing

De jogging van La Berlière in
7812 Houtaing

De 24 uur vrije ren van 7700
Moeskroen

De Rhéto-challenge van de
De wintermaaltijd tijdens het eerste zesdeklassers van de 9 vestigingen
van de Vrije Scholen van
weekend van februari in 7910
Moeskroen en Komen
Anvaing

We as well as experts in Plastic
Devices

U kunt een gift doen op onderstaand
rekeningnummer.
U kunt ook uw emailadres opgeven om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten.
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Wij hopen alvast u binnenkort op één van onze activiteiten te mogen
BNP PARIBAS/Fortis : 001-5906733-91
ontmoeten. !!!
Elke natuurlijke of rechtspersoon of organisatie die de doeleinden van BBTS steunt, kan bij de
vereniging een schriftelijke aanvraag indienen om zich als lid aan te sluiten. De jaarlijkse bijdrage
voor de aangesloten leden werd door de Raad van Bestuur bepaald op 5 euro.
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