WE WISH YOU A HAPPY HOLIDAY SEASON AND A
JOYFUL AND PROSPEROUS NEW YEAR!
VENGEN ACTIVELY SUPPORTS THE
DUTCH SPINAL CORD INJURY FOUNDATION
Amsterdam, 14 december 2007
VenGen steunt dit jaar het Dwarslaesie Fonds met een speciale actie.
Een dwarslaesie treft vaak jonge mensen met nog een heel leven voor zich. Jaarlijks krijgen bijna
2000 mensen in Nederland een dwarslaesie als gevolg van een ongeval of ziekte. In totaal zijn er
ruim 11000 dwarslaesie patiënten in Nederland en België. Een van de grootste medische uitdagingen is het genezen van zenuwen met behulp van stamceltechnologie en andere regeneratietechnieken. Ook onderzoek naar decubitus, infecties en hulpmiddelen vergt veel geld en investeringen in
tijd en menskracht.
Het Dwarslaesie Fonds is in maart 2006 in Amsterdam opgericht door Boris L.J. Kanen, als
internist-endocrinoloog verbonden aan het VU Medisch Centrum. Het Dwarslaesie Fonds is dus een
“start-up” en past daarom goed bij de activiteiten van VenGen. De oprichters van het Fonds zijn
bezig met het schrijven van hun (not-for-profit) businessplan; Het streven van het Fonds is om uit te
groeien tot een volwassen organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak. Een toekomstig
CBF of ISF-keurmerk voor goede doelen is de ambitie.
VenGen wil hieraan bijdragen op haar eigen wijze: Met de “ondernemer” meedenken en meewerken
om de lange termijn doelstelling te realiseren. Wij zullen in het eerste kwartaal van 2008 een
bijeenkomst organiseren waarin de expertise van het VenGen-team en haar netwerk zal worden
ingezet voor het Dwarslaesie Fonds. De aanwezigen zullen met het bestuur van het Fonds het
businessplan bespreken, met creatieve ideeën komen, kritische feedback geven, ...
Kortom; gewoon doen wat wij ook bij commerciële life sciences start-ups gewend zijn te doen!
Wij hopen dat bovenstaande u inspireert en motiveert om ons mee te helpen dit goede doel te
steunen:
-

Als u uw kennis en ervaring wilt delen om zodoende bij te dragen aan het succes van deze
bijzondere start-up, dan vragen wij u een mailtje te sturen naar 2008wensen@vengen.nl.
Wij zullen u een uitnodiging voor de speciale VenGen advisory board sturen zodra de datum
hiervoor vaststaat.

-

Uw donatie aan het Dwarslaesie Fonds wordt vanzelfsprekend zeer gewaardeerd. Dat kan
heel eenvoudig via deze directe link.
Voor meer informatie over het Dwarslaesie Fonds: www.dwarslaesiefonds.nl

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht en wensen u een succesvol en vooral gezond 2008!

