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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 pat iënten 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 Activiteiten en Peters
De modeshow en de uitreiking van de cheque van de Zondag van de
Hoop 2010 in 7910 Anvaing

De Mars van de Hoop in 7910
Anvaing

De 24 uur vrije ren van 7700
Moeskroen

Onze volgende activiteiten
De modeshow waarbij de herfst-/wintercollectie van bij Fredo Textiles zal worden
getoond door de Missen des Collines, zal plaatsvinden op 2 oktober 2011 om
14u30 in het Maison du Village van Anvaing (7910). Inkom 3€.
Op het einde van dit event zal de cheque overhandigd worden van de opbrengst
van de Zondag van de Hoop die op 7 augustus 2011 werd gehouden. Inlichtingen
op het nummer 0475/96 72 99.
De “24 heures en course libre” zullen gehouden worden op 24 en 25 september in
Moeskroen (7700). Er zal een team deelnemen ten voordele van BBTS.
Er zal een Picardische toneelavond georganiseerd worden in Moeskroen ten
voordele van BBTS op 12 november 2011 te 7700 Moeskroen in het Centre
Marius Staquet.
De titel van het stuk is "Du temps que c't'homme i vivôt" en het wordt gespeeld
door de Cie Marius Staquet. Als u plaatsen wil reserveren (11€), telefoneer dan
naar het nummer 056/337085 of naar 0478/253347.
BBTS zal voor de eerste keer een prijs uitreiken ter ondersteuning van het
wetenschappelijk onderzoek naar neuro-oncologie, en dit tijdens het
Symposium dat georganiseerd wordt door de Wetenschappelijke Vennootschap
Belgian Association for Neuro-Oncology op 25 november 2011.
Volledig openbare conferenties over het thema : « De behandeling van kanker
met behulp van planten : Historiek en Actualiteit » zullen georganiseerd worden
op het einde van het jaar 2011.
De wintermaaltijd (“repas d’hiver”) zal geserveerd worden op 4 februari 2012 in
het Maison du Village van Anvaing (7910). Inlichtingen op het nummer 0475/96
72 99. Wij hopen alvast u binnenkort op één van onze activiteiten te

mogen 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.

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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