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Voorwoord

Een droom:

omdat er een witte verkleuring optreedt na het aanbrengen van azijn,
wordt deze afwijking in dezelfde zitting bevroren; ze kwamen met
een afwijking en gaan “genezen” naar huis. Deze vrouwen zijn onze
ambassadeurs.

Er zijn organisaties, waarvan je hoopt dat ze maar weinig lustra
vieren. Zo’n organisatie is de Female Cancer Foundation (FCF).

Met hun hulp en kracht lijkt het mogelijk dat we in de nabije toekomst
weer wat te vieren hebben: een verdere stap in de richting een wereld
zonder baarmoederhalskanker. We danken alle donateurs en sympathi
santen voor hun steun en betrokkenheid.

niet te veel lustra meer
Op 11 november 2016 vierde FCF haar 10-jarig bestaan met een
symposium in De Oude Bibliotheek in Delft. Sprekers uit binnenen buitenland gaven een overzicht van de huidige kennis omtrent
de preventie van baarmoederhalskanker. Unaniem werd beleden
dat met behulp van kosteneffectieve screening en vaccinatie deze
dodelijke ziekte kan worden uitgeroeid. Daarvoor moeten we wel
de handen in elkaar slaan. Want baarmoederhalskanker komt het
meest voor in ontwikkelingslanden, waar de middelen schaars
zijn en vrouwen, menigmaal in tegenstelling tot mannen, vaak
niet vanzelfsprekend toegang hebben tot gezondheidsinstellingen.

Lex Peters
Oprichter van de Female Cancer Foundation
Leiden, 28 juni 2017

Het lijkt een sprookje: met een fles tafelazijn en vloeibare stikstof
kunnen we overal in de wereld voorstadia van baarmoederhals
kanker opsporen, behandelen en mogelijk voorkomen. Daarvoor
moeten we wel naar de vrouwen toe. Ter plaatse kunnen we met
behulp van opinieleiders, zoals First Ladies (de vrouwen van
regeringsleiders, die zich in vele landen hard maken om de sterfte
aan baarmoederhalskanker en borstkanker te bestrijden) en
lokale overheidsinstanties en NGO’s het See & Treat programma
uitrollen en duurzaam maken.
Vrouwen komen vaak te voet of op de laadbak van een vrachtauto
naar de screeningslocatie, gemobiliseerd door community health
nurses. Daar worden ze met respect behandeld door de getrainde
verpleegkundigen en verloskundigen. Als ze een afwijking hebben,
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See & Treat

Baarmoederhalskanker en HPV
Wist u dat baarmoederhalskanker een te voorkomen ziekte is? De
kanker is vermijdbaar doordat deze door een virus wordt
veroorzaakt. De meeste andere vormen van kanker worden
veroorzaakt door een DNA-beschadiging die ontstaan bij oudere
vrouwen, maar baarmoederhalskanker is een ziekte die veelal
voorkomt bij jonge vrouwen die besmet zijn met het Humaan
Papillomavirus (HPV).
In veel gevallen is het immuunsysteem in staat het virus op te
ruimen, waardoor baarmoederhalskanker in een land als
Nederland een vrij zeldzame ziekte is. Maar in ontwikkelingslanden
komt het veel meer voor; daar krijgen jaarlijks ruim 500.000
vrouwen baarmoederhalskanker en dat staat gelijk aan 80% van
de gevallen wereldwijd. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft
baarmoederhalskanker dan ook bestempeld als een armoedegerelateerde ziekte.

Preventief screenen
Maar deze ziekte is wereldwijd te overwinnen, omdat het zo’n 10
jaar duurt voordat een cel die geïnfecteerd is met HPV zich
ontwikkelt tot kanker. In die periode kunnen de afwijkende cellen
gediagnostiseerd én vernietigd worden en daarvoor bestaat een
hele simpele, maar effectieve, methode die in iedere omgeving
toepasbaar is en slechts 10 euro per vrouw kost. De preventieve
screening wordt gedaan door met een wattenstaafje azijn op de
baarmoedermond aan te brengen en met het blote oog te
bekijken of afwijkende cellen wit kleuren. Zo ja, dan worden deze
cellen direct vernietigd door middel van bevriezing (cryotherapie,
net als bij een wratje) en kan de vrouw na dit ene bezoek genezen
naar huis. Bovendien behoudt de vrouw haar vruchtbaarheid,
wat in veel van onze projectlanden van groot belang is omdat het
de status van een vrouw bepaalt.
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See & Treat

See & Treat
De Female Cancer Foundation (FCF) implementeert de zogenoemde See
& Treat projecten in landen in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost Azië, omdat
baarmoederhalskanker daar heel veel voorkomt en juist daar meestal
nog geen (nationale) preventieprogramma’s bestaan. De See & Treat
methode kan worden uitgevoerd door een getrainde vroedvrouw of
verpleegster, waardoor het bereik van ook de allerarmste vrouwen
wordt vergroot; in onze projectgebieden werken aanzienlijk meer
vroedvrouwen dan artsen.

Op weg naar een wereld
zonder baarmoederhals kanker
FCF is ervan overtuigd dat iedere vrouw recht heeft om te leven en haar
kinderen te zien opgroeien en, indien ze ziek is, toegang te hebben tot
de juiste zorg. Met behulp van de See & Treat methode kunnen we
baarmoederhalskanker de wereld uit krijgen. Op weg naar een wereld
zonder baarmoederhalskanker!

Train-de-trainer

4

FCF supervisiearts

Samen op weg naar een wereld zonder baarmoederhalskanker
Sinds 2012 ben ik betrokken bij het werk van FCF. Waarschijnlijk vloeit
deze betrokkenheid voort vanuit mijn achtergrond als tropenarts in
Afrika. Het feit dat grote delen van de wereld zeer beperkte of geen
toegang hebben tot gezondheidszorg en dat hierdoor veel mensen
onnodig overlijden, is iets dat ik moeilijk kan accepteren en waar ik
graag vanuit mijn expertise als gynaecoloog oncoloog een bijdrage
aan lever om dit enigszins te keren.
Het programma van FCF heeft wat mij betreft alle ingrediënten om
tegemoet te komen aan de zorg en welzijn van vrouwen in lage
inkomenslanden. Niet alleen op het gebied van gezondheidszorg, maar
ook breder zoals het versterken van het bewustzijn van vrouwen, het
betrekken van lokale (maatschappelijke) partners of instanties bij dit
programma en hierdoor onderdeel zijn van de sustainable development
goals (de opvolger van de millennium development goals).

Verschillende initiatieven heb ik bezocht vanuit mijn werk bij FCF zoals
in Ethiopië en Malawi. Twee Afrikaanse landen met elk hun eigen
dynamiek die op het punt staan om de zorg en aandacht rondom
baarmoederhalskanker uit te bereiden. De een naar een (hopelijk)
nationaal niveau, de ander van lokaal naar een regionaal plan. De
uitbreiding van deze programma’s wordt aangedreven door de
projectlanden zelf; een hoopvol gebeuren. Heel bijzonder is dat landen
zelf het initiatief nemen voor actie rondom
baarmoederhalskanker. FCF is inmiddels door
verschillende landen hiervoor benaderd en dit
heeft geresulteerd o.a. dat FCF binnenkort in
Uganda start met haar programma.
Jogchum Beltman
Gynaecologisch oncoloog LUMC
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FCF voorzitter

Op projectreis naar Bangladesh
In 2012 ben ik met FCF op projectreis meegegaan naar Bangladesh
om bij de start te zijn van de opleiding van medisch personeel in
het screenen en behandelen van voorstadia van baarmoeder
halskanker.
FCF werkt hierbij samen met Friendship, een Bengaalse organisatie
die onder andere gezondheidsprojecten uitvoert. Friendship heeft
in de afgelegen gebieden in het noorden van Bangladesh twee
grote ziekenhuisboten, die in de regio varen en gezondheidszorg
geven. Juist vrouwen in zulke afgelegen gebieden hebben een
grotere kans om te overlijden aan baarmoederhalskanker. Dankzij
FCF wordt nu ook het See & Treat programma voor vrouwen op
deze afgelegen en geïsoleerde eilanden uitgevoerd. In één bezoek
worden vrouwen onderzocht en indien nodig, meteen behandeld.
Ik herinner me nog goed onze aankomst in Dhaka, een drukke en
chaotische stad. De reis naar het afgelegen noorden van Bangladesh
duurde 7 uur, eerst met een transitbusje en later nog een paar uur
met een kleine boot. Het land was net helemaal overstroomd, de
huizen stonden onder water en de families leefden op de droge
plaatsen op kleine heuvels. Ik vroeg me af hoe je in dit afgelegen
gebied onder zulke moeilijke klimatologische omstandigheden
medisch personeel kon gaan opleiden.
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FCF voorzitter

In de loop van de dagen merkte ik hoe gemotiveerd en enthousiast
iedereen was om deze methode te leren. Het bewustzijn van de
verpleegkundigen en de motivatie groeide om de vrouwen in de
dorpen voor te lichten en te motiveren om zich te laten onderzoeken
en indien nodig, te laten behandelen.
Het was hartverwarmend om dit mee te maken. We zijn inmiddels vijf
jaar verder en het project is afgerond. Bijna 600.000 vrouwen zijn door
de See & Treat methode voorgelicht, 35.000 vrouwen zijn onderzocht
en als dit nodig was, behandeld. Prachtig was de samenwerking.

Ik hoop dat FCF in de toekomst nog veel meer vrouwen kan helpen
om baarmoederhalskanker te voorkomen en ik zal mij daarvoor graag
persoonlijk blijven inzetten. Niet langer als bestuurslid
en voorzitter van de stichting, want die rol draag ik met
vol vertrouwen over aan medebestuurslid Helene
Hoogeboom. Samen zullen we blijven strijden voor een
wereld zonder baarmoederhalskanker.
Sylvia Siertsema
Voorzitter Female Cancer Foundation
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FEMALE CANCER FOUNDATION WERELDWIJD
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2016

Bangladesh

Sustainable cervical cancer prevention

Friendship CEO Runa Khan
feliciteert FCF met haar jubileum

In 2016 hebben we ons samen met onze Bengaalse partner
Friendship Foundation ten doel gesteld om het See & Treat
project lokaal te verankeren en we kunnen nu met trots
zeggen dat dat is gelukt! Met de steun van onder andere
Cordaid hebben we in de afgelopen jaren aangetoond, en de
nationale overheid ervan overtuigd, dat simpele screening
met azijn en behandeling met cryotherapie de meest
geschikte methode is voor baarmoederhalskankerpreventie
in afgelegen en geïsoleerde gebieden, zoals de noordelijke
eilanden en zandbanken in Bangladesh.
Ondanks dat het huidige See & Treat team van Friendship nu
op eigen benen staat, blijft FCF betrokken met de voortgang
van dit prachtige initiatief.
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2016-2017

Gambia, Ghana, Kenia & Malawi

Save my Mother program
De rol van de moeder is allesbepalend in een gezin. De impact van het
verlies van een moeder wordt volgens onderzoek vervijfvoudigd:
kinderen hebben meer kans op een leven in de criminaliteit, prostitutie
of nog erger. De vrouwen zijn de spil van gemeenschappen en vaak
van de lokale economie. Dit gegeven vormt de basis voor de mooie
samenwerking tussen FCF en SOS Kinderdorpen in Gambia, Malawi,
Kenia en Ghana.
Het blijkt een zeer succesvolle combinatie: onze expertise op het
gebied van baarmoederhalskankerpreventie toegevoegd aan de
bestaande vertrouwensrelatie van SOS Kinderdorpen in kwetsbare
gemeenschappen. Met financiering van Gieskes Strijbis Fonds,
Stichting Diorapthe, Johnson & Johnson en SOS Kinderdorpen
Nederland staat in 2016 en 2017 het verduurzamen van de projecten
centraal. Van bijeenkomsten met de First Lady van tot de opzet
van een nationale campagne zijn voorbeelden hoe de See & Treat
methode wordt ingebed in de lokale systemen.

Gebundelde krachten in de Gambia
Het Save my Mother team in de Gambia
vergezelde de First Lady van de Gambia
in de viering van Wereld Kankerdag.
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2016-2017

“5 minuten en 10 Euro. Meer is er niet nodig.”
Jennifer Hoffman – FCF Ambassadrice

Indonesië

Female Cancer Program Indonesia
Lokale inbedding oftewel integratie met de bestaande zorgstructuur
van het See & Treat concept is hetgeen waar we naar streven bij
iedere projectstart. In Indonesië is de Female Cancer Program (FCP)
inmiddels niet meer weg te denken uit het overheidsprogramma; het
ervaren en succesvolle See & Treat team in Jakarta is overheidspartner
en dé expert op het gebied van baarmoederhalskanker en op verzoek
van de autoriteiten worden de See & Treat initiatieven verder
uitgebreid van West tot Oost Indonesië. In 2016 zijn er verschillende

Jennifer Hoffman in Indonesië
@YouTube

screeningsprogramma’s verder uitgebouwd op Java, Flores, WestPapua, Lombok en Sumbawa. Medio 2017 zullen ook See & Treat
activiteiten starten op Batam en Atjeh; beiden regio’s waar weer veel
sekstoerisme plaatsvindt en baarmoederhalskanker naar verwachting
veel voorkomt.
Daarnaast worden op verzoek van en met financiële steun van
de plaatselijke gouverneur de See & Treat activiteiten op Sumbawa
uitgebreid.
Indonesische Minister van Volksgezondheid
prof.dr. Nila Moeloek feliciteert FCF met haar lustrum
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2016-2017

Bangladesh

SLOPB See & Treat
‘Als de berg niet tot Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg
gaan’. Met dit spreekwoord in gedachte reist het See & Treat team van
Stichting Land Ontwikkeling SLOPB (SLOPB) met een mobiele kliniek –
welke mede mogelijk is gemaakt door Wilde Ganzen – naar de meest
afgelegen dorpjes in de Bauphal regio in Bangladesh. Naar die vrouwen
die anders geen toegang hebben tot de See & Treat services. Voordat
het See & Treat team haar acte de presence geeft, hebben de
zogenoemde community health workers de omwonenden al ingelicht

en gemobiliseerd om naar de screeningservice te komen en hebben
zij een bestaande woning ‘ ‘omgebouwd’ tot screeningsruimte. Met
hoofdlampjes op vanwege het gebrek aan elektriciteit en dus licht
screenen de See & Treat dames de vrouwen die in lange rijen en
extreme hitte staan te wachten op hun beurt. Indien nodig wordt een
vrouw tijdens ditzelfde bezoek behandeld, zodat zij genezen naar huis
kan. Via deze outreach activiteiten heeft SLOPB in 2016 ruim 20.000
vrouwen gescreend op de voorstadia van baarmoederhalskanker.
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2016-2017

Ethiopië

Ethiopian Female Cancer
Initiative
Met koffieceremonies, theater en vrouwengroepen worden kwets
bare vrouwen in afgelegen en geïsoleerde gebieden van Ethiopië
opgeroepen zich te laten screenen en indien nodig behandelen.
Samen met Cordaid zijn we trots op een succesvolle eerste fase, waar
tien teams de See & Treat methode, ondanks de instabiele
veiligheidssituatie in 2016, onder de knie hebben gekregen en
vooruitkijken naar de uitbreiding tot 23 teams in 2017. FCF is in dit
project de expertpartner, verantwoordelijk voor training, lobby,
supervisie en project ondersteuning onder leiding van gynaecoloog
Jogchum Beltman (LUMC). Daarnaast doen vrijwillige (tropen)artsen
intensieve veldbezoeken om samen met de teams de aanpak te
optimaliseren.

“FCF helpt vrouwen om de
controle over hun gezondheid
en leven te krijgen. Dat spreekt
mij ongelooflijk aan.”
Eva Jinek – FCF Ambassadrice

13

2016-2017

Nepal

See & Treat
In 2016 brachten wij een eerste veldbezoek aan
Nepal, waarbij een succesvolle training aan 20
vroedvrouwen in het westen van Nepal plaatsvond.
Tijdens deze reis is ook gebleken dat de betreffende
infrastructuur onvoldoende geschikt is voor het
verantwoord en succesvol opschalen van de See &
Treat activiteiten, waardoor wij op zoek zijn gegaan
naar mogelijkheden in andere gebieden. Met
steun van onder andere de Triodos Foundation,
Sofronie, Rabobank Leiden-Katwijk en de ASN

Foundation, zullen wij eind 2017 opnieuw een
bezoek brengen aan Nepal en een See & Treat
training organiseren met onder andere de
Nepalese Network for Cancer Treatment and
Research. Wanneer de omstandigheden goed zijn,
zullen de activiteiten worden uitgebreid tot een
meerjarig project, waarbij we ernaar streven het
See & Treat programma binnen maximaal 5 jaar
over te dragen aan de lokale instanties met wie wij
vanaf de start zullen samenwerken.
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2017

Uganda

Enjoying life, saving women
from cervical cancer
Baarmoederhalskanker is ook in Uganda doodsoorzaak nummer 1
onder vrouwen met kanker. Onze trouwe partner Triodos Foundation
zag een kans om krachten te bundelen en bracht FCF in 2016 in
contact met Uganda Rural Development and Training Programme
(URDT), in Uganda. In juli 2017 reizen de vrijwillige FCF supervisieartsen af en wordt een team van vroedvrouwen opgeleid in het
screenen met azijn oplossing en behandeling door bevriezing ‘See &
Treat’, zodat zij met de inzet van een mobiele kliniek tenminste 18.000
kwetsbare vrouwen in hun gemeenschap kunnen behoeden van
baarmoederhalskanker.
Ondanks de steun voor de start van Triodos Foundation zijn we nog
hard op zoek naar fondsen voor de volledige uitrol van deze kansrijke
samenwerking. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar
de Uganda projectpagina op onze website.
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Financieel Verslag 2016
Het jaar 2016 is door FCF afgesloten
met een positief resultaat. De baten uit
eigen fondsenwerving zijn aanzienlijk
toegenomen tot € 465.955,-. Deze
gelden zijn met name geworven voor
de nieuw op te starten projecten in
Nepal en Uganda en worden in de
komende jaren gespreid uitgegeven. In
totaal stegen de baten ten opzicht van
2015 met 43% als gevolg van donaties.

ciert bijvoorbeeld samen met Pink
Ribbon Red Ribbon direct de See & Treat
activiteiten in Ethiopië met een bedrag
van € 800.000,- voor 3 projectjaren.
En zo financierde onze projectpartner
SOS Kinderdorpen met steun van o.a.
Johnson & Johnson rechtstreeks de
Save my Mother projecten in Gambia
en Malawi (totaal € 500.000 voor een
periode van 3 jaar).

De bestedingen aan de doelstelling
van de stichting zijn in 2016 gedaald.
In 2016 is € 476.786,- besteed ten
opzichte van € 655.201,- in 2015. 2015
was een jaar met grote bestedingen,
door de implementatie van het See &
Treat programma in nieuwe gebieden
in Indonesië. In 2016 zijn de uitgaven
meer in lijn met andere jaren. De
uitgaven in 2016 zijn zoals zichtbaar in
de tabel, verdeeld over onze projecten
in Afrika en Azië. De totale uitgaven
van FCF geven een onvolledig beeld
van de omvang van onze See & Treat
programma’s in dit jaar, aangezien een
gedeelte van de gelden direct van de
donateurs naar onze projectpartners
werden overgemaakt. Cordaid finan

Bijna 50% van de reserves is geoormerkt
voor specifieke programma’s waarover
reeds projectafspraken voor de komende
jaren zijn aangegaan met onze lokale
projectpartners. De overige reserves
worden onder andere ingezet voor de
opstart van nieuwe samenwerkingen
(80%) en voor de dekking van onze
eigen kosten (10% voor training,
supervisie, projectmanagement en
fondsenwerving). De kosten van eigen
fondsenwerving zijn wederom laag
vanwege partners die goederen en
diensten om niets hebben geleverd.
Nog altijd prijst FCF zich gelukkig gebruik
te mogen maken van de facilitaire
diensten van het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC).

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2016

2015

€ 465.955

€ 335.064

€ 54.714

€ 30.204

Som der baten

€ 520.669

€ 365.268

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Som der Lasten
Resultaat

€ 476.786
€ 14.103
€ 15.834
€ 506.723
€ 13.946

€ 655.201
€ 7.169
€ 10.591
€ 672.961
€ 307.693-

BESTEED AAN PROJECTEN
Project Save my Mother, Afrika

€ 204.200

€ 202.614

Project Friendship, Bangladesh
Project SLOPB, Bandladesh

€ 52.999
€ 30.867

€ 27.426
€ 20.128

Project Indonesië, Lombok
Project Ethiopië
Project Indonesië Extension
Project Nepal
Som

€€ 19.472
€ 153.016
€ 16.232
€ 476.786

€ 186.449
€ 24.084
€ 194.500
€ 655.201

Totaal

€ 476.786

€ 655.201

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Overige baten
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Jaarcijfers 2016 en 2015
RESULTAAT BESTEMMING

2016

2015

€ 31.614
€ 17.668
€ 13.946

€ 43.219
€ 350.912
€ 307.693

CBF PERCENTAGE 1 IN €
Baten
Besteding aan het doel
Percentage

€ 520.669
€ 476.786
92%

€ 365.268
€ 655.201
179%

CBF PERCENTAGE 2 IN €
Baten uit eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving
Percentage

€ 465.955
€ 14.103
3%

€ 335.064
€ 7.169
2%

BALANS PER 31 DECEMBER IN €
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

€ 4.691
€ 700.145
€ 704.836

€ 8.223
€ 686.916
€ 695.139

Passiva
Kortlopende verplichtingen
Overige reserves
Bestemmingsfondsen
Totaal passiva

€ 17.342
€ 341.029
€ 346.465
€ 704.836

€ 21.591
€ 312.414
€ 361.134
€ 695.139

Overige reserves
Overige reserves
Saldo
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FCF evenementen en fondsenwerving 2016

10 jaar
Female Cancer Foundation
2016 stond in het teken van het 10-jarige bestaan van FCF en
dit lustrumjaar hebben we op 12 februari afgetrapt met een
benefietlunch in Amsterdam en op 11 november hebben we een
feestelijk symposium georganiseerd in de DOB-Academy in Delft.
Niet alleen werden we tijdens de vieringen omringd door een
fantastische club mensen, ook zette een aantal goede bekenden zoals
Cas de Stoppelaar en Tania Bongers, internationale betrokkenen zoals
Gavi (de HPV-vaccinatie alliantie) en projectpartners uit Bangladesh
en Indonesië zich in tijdens deze dagen. Samen met ons zetten zij zich
in om, wellicht in het komende decennium, baarmoederhalskanker
terug te dringen tot een zeer zeldzame ziekte.
Ter ere van het FCF-lustrum heeft de DOB-Studio dit mooie FCF
filmpje gemaakt.

Crowdgiving Triodos
Foundation
Bedankt aan alle schenkers! Het doel van de Triodos Foundation om
€ 50.000 voor FCF te werven is gehaald!
Wij kunnen hiermee onze werkzaamheden uitbreiden in Bangladesh,
Nepal en Uganda. Honderden vrouwen kunnen zo gescreend en, waar
nodig, behandeld worden tegen baarmoederhalskanker.

Dr. Laila Nuranna uit
Indonesië feliciteert FCF
met haar 2e lustrum.
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FCF evenementen en fondsenwerving 2017

Next Women Summit 2017
Sterven aan baarmoederhalskanker:
dat zou niet meer moeten kunnen!
Een klein beetje azijn is de oplossing voor het voorkomen van een van
de meest dodelijke kankers onder vrouwen wereldwijd. Tijdens het
NWS 2017 heeft oprichter Lex Peters de vrouwelijke ondernemers,
investeerders en andere vooraanstaande professionals ervan
overtuigd hoe simpel het kan zijn om de wereld te veranderen.
Ook ambassadrice Eva Jinek was hierbij aanwezig.

Fundraising Fashion Fair
Hengelo
Rotary Hengelo Enschede Dubbelgemeente samen met FCF
voor een wereld zonder baarmoederhalskanker.
In de ambiance van een culinaire proeverij, haute couture van
Monique Collignon, toonaangevend hair design door Mufide Halaceli
en omlijst met prachtige muziek, wordt op zondag 19 november de
Fundraising Fashion Fair gehouden in het Rabotheater te Hengelo. De
opbrengst hiervan komt ten goede van FCF.

Heeft u zelf een mooi initiatief?
Of idee om FCF te ondersteunen?
Neemt u dan alstublieft contact
met ons op via mail of telefoonnummer
071-5264636. Of maak direct uw gift over
naar NL43ABNA0610097776 ten name
van Female Cancer Foundation.
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Female Cancer Foundation

Wie klein is moet slim zijn
Met een klein team, een grote groep vrijwilligers en een geheel onbezoldigd bestuur weten wij door slimme samenwerkingen
en bestaande infrastructuren een groot bereik te realiseren.
Bestuur Female Cancer Foundation:

Comité van Aanbeveling:

Adviseurs:

Office:

Aftredend voorzitter
Sylvia Siertsema
Jurist

Mirjam de Blécourt
Partner bij Baker & McKenzie

Daan Puntman Cramer
Strategisch Business Coach

Carlien Marree
Programma manager

Aantredend voorzitter
Helene Hoogeboom
Co-founder/owner
secondhome.amsterdam en sWiFi.nl

Volkert Doeksen
Vice Chairman Carlyle Solutions

Jan Carel Diecken
Strategisch Adviseur

Roos Veneman
Project manager

Oprichter
Lex Peters
Gynaecologisch-oncoloog LUMC,
prof.dr.

Freek en Hella de Jonge
Cabaretier, schrijvers en
kunstenares

Maarten Briët
Medisch Adviseur

Jolanda Kornaat
Financieel manager

Secretaris
Cornelien Broersma
Advocaat Jones Day

Maya Meijer-Bergmans
Eigenaar en mededirecteur
Westergasfabriek

Henk Oosterhof
Medisch Adviseur

Janine de Laat
Fondsenwerver

Penningmeester
Dominique van Hilten
Partner International Wealth
Management Amsterdam BV

Alexander Rinnooy Kan
Hoogleraar Economie en
Bedrijfkunde UvA

Fondsenwerving
Marjolein Ruys Keereweer
Marketing en Communicatie
Keerpunt

Maddy Smeets
Gynaecologe Bronovo

Jennifer Hoffman

Marlieke de Fouw
- Afrika

Projecten en Medische Zaken
Jogchum Beltman
Gynaecologisch-oncoloog LUMC

Willy Spaan
Voorzitter RvB LUMC

Eva Jinek

Alicia Lucardie
- Azië

Ambassadeurs:

Supervisieartsen:

Carel Stolker
Rector Magnificus en voorzitter
CvB Universiteit Leiden
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Dit jaaroverzicht is tot stand gekomen door
de belangeloze inzet van TBWA\NEBOKO.
Dit verslag heeft daardoor geen geld gekost.
Steun FCF in de strijd tegen baarmoederhalskanker.
Maak direct uw gift over op:
IBAN NL43ABNA0610097776 t.n.v. Female Cancer
Foundation o.v.v. uw naam en contactgegevens.
Voor meer informatie over de inrichting van onze
stichting, ons werk en de mogelijkheden om ons
te steunen kijkt u op onze website of neem graag
contact met ons op:
Female Cancer Foundation
LUMC Afdeling FCF K6 PO
Postbus 9600, 2333 RC Leiden
T. 071 526 4636
www.femalecancerfoundation.org
info@femalecancerfoundation.org

Volg ons
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