Omarm TAAI tot CF te genezen is
Heb jij het inmiddels al gezien of gehoord? Social Media staat vol met vrienden van
Stichting TAAI die ons unieke #stichtingtaai bandje dragen. Bekende Nederlanders,
CF-patiënten en veel, heel veel betrokken mensen die op welke manier dan ook de
Stichting en hiermee alle CF patiënten een warm hart toedragen en een bijdrage
willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Wanneer je dit bandje draagt,
omarm je TAAI tot CF te genezen is!

Wil je ook helpen
op Social Media?
Maak dan een foto van jezelf met het bandje om,
vuist op je longen en plaats deze op jouw eigen
Social Media kanalen.
Doe dit met de volgende tekst:
Ik omarm @stichting_taai tot CF te genezen is.
Omarm ook jij Stichting TAAI?
Ik daag uit (noem 10 vrienden).
Daag ook 10 vrienden uit om een foto te plaatsen
op social media met het #stichtingtaai bandje!
Omdat CF te genezen moet zijn, maken wij
samen met jou het verschil.
Heb je nog geen bandje ?
Bestel via www.stichtingtaai.nl/bandje
#stichtingtaai #CF #CysticFibrosis #Taaislijmziekte
#ikomarmtaai #wijhebbenhaast
#longziekte #goeddoel #goededoel #samensterk

stichtingtaai.nl
info@stichtingtaai.nl

Heb jij wel eens
van de ziekte CF
gehoord?
stichtingtaai.nl

Heb jij wel eens van
de ziekte CF gehoord?
CF, ook wel Cystic Fibrosis of Taaislijmziekte genoemd, is een ongeneeslijke ziekte die
vooral de longen en de spijsverteringsorganen aantast en waaraan in Nederland 1.500 ‘kids en jong volwassenen’ lijden, met een levensverwachting op dit moment van 40-45 jaar. De medische wetenschap is keihard
bezig met het vinden van HET medicijn … en er worden stappen gezet… maar helaas is geld de grote speler en
tikt de tijd verder en juist tijd is een heel kostbaar iets voor CF-patiënten.

Stichting TAAI gaat helpen!
Stichting TAAI, opgericht in 2019, heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren naar de ongeneeslijke ziekte Cystic Fibrosis (CF, Taaislijmziekte) door middel van financiële bijdragen. Er is al veel baanbrekend
onderzoek gedaan met prachtige resultaten, maar nog niet genoeg!
Het goede nieuws is dat de levensverwachting de afgelopen jaren is toegenomen door de wetenschap, waardoor er inmiddels medicijnen zijn gevonden voor enkele groepen CF-patiënten. Het slechte nieuws is dat CF
zich op heel veel manieren uit, waardoor behandeling of het vinden van HET medicijn heel lastig is. CF kent
namelijk ruim 2000 verschillende mutaties, onderverdeeld in 5 klassen, wat wil zeggen dat alle
mutaties per klasse dezelfde soort eigenschap hebben en elk een eigen
fout in het gen heeft. Die fout resulteert dus in het hebben van CF
maar ontstaat net wat anders. Daarom is niet alle medicatie die
nu beschikbaar is niet zomaar voor iedereen met CF geschikt.
Er worden grote stappen gemaakt, maar we zijn er nog
lang niet.

Er is absolute overtuiging dat HET medicijn gevonden
gaat worden, alleen de middelen bepalen wanneer.
En tijd is nou net wat alle CF-patiënten niet hebben!
Er is dus meer onderzoek nodig en geld is hierbij de
grote speler. En zo ontstond in september 2019 de
gedachte om een stichting op te richten.
Die gedachte werd meteen omgezet naar een
bezielende actie en zo is Stichting TAAI nu een feit
met als ‘missie’: ‘het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijke genezing van Cystic Fibrosis.
Nu moeten we doorpakken en dat kan alleen als er
meer en nog beter onderzoek wordt gedaan en dat
kost geld. Stichting TAAI maakt zich hier hard voor,
alles vanuit de overtuiging dat binnen 5 jaar HET
medicijn gevonden wordt.

HELP JIJ OOK MEE?
Een Stichting kan niet zonder donateurs en
vrijwilligers. Samen bereiken we veel meer dan
alleen….samen sta je sterker. Wij zetten ons met
hart en ziel in om ons doel te bereiken; volledige
genezing van CF. We hebben haast, want iedereen verdient een levensverwachting zoals geldt
voor jou en mij. Help jij ook mee? Kijk op onze
site www.stichtingtaai.nl en word vriend van de
Stichting!

Ook het #stichtingtaai bandje kopen?
Omarm ook jij Stichting TAAI? Koop het bandje voor
€ 5,- per stuk via www.stichtingtaai.nl/bandje.
Draag het bandje met trots en toewijding; wij en met
ons alle 1.500 CF patiënten zijn je enorm dankbaar!

