V anuit h et B y landt h ui s

Sinds mei is KNCV Tuberculosefonds
verhuisd. De nieuwe locatie is in het
Van Bylandthuis aan de Benoordenhoutseweg 46 in Den Haag. Vanaf nu
heet deze rubriek dan ook: ‘Vanuit het
Bylandthuis’.

impact de ziekte heeft op je leven.
Ondanks dat zij zelf nog dagelijks
kampt met pijn als gevolg van tuberculose is ze altijd positief. Helaas heeft ze
daardoor wel moeite met fietsen.
Dankzij het VriendenFonds kunnen we
haar nu verrassen met een elektrische
fiets.”

Hartenwens van Ria
Een grote verrassing voor Ria uit Hardenberg van de VriendenLoterij. KNCV
Tuberculosefonds deed een aanvraag
bij het VriendenFonds voor een elektrische fiets, zodat zij weer zelfstandig op
pad kan gaan. Annemiek van der Linden (KNCV Tuberculosefonds): “Ria is
vrijwilligster bij onze organisatie. Ze zet
zich met volle overgave in om anderen
bewust maken van het feit dat iedereen tuberculose kan krijgen en welke

Betere toegang tot medicijnen

(Fotografie: Adriaan Backer)

Het Aidsfonds, Artsen zonder Grenzen en KNCV Tuberculosefonds hebben een beroep gedaan op Lilianne
Ploumen, minister voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwer-

(Fotografie: Marja de Jong)

king, om te zorgen voor betere toegang tot medicijnen door het huidige
patentensysteem aan te passen. De
gezamenlijke petitie roept Nederland
onder meer op een leidende rol te
nemen om alternatieve modellen te
verkennen om nieuwe medicijnen te
ontwikkelen en de farmaceutische
innovatie te stimuleren; dit ook in
samenwerking met collega-minister
Schippers van VWS. Tuberculose is de
eerste doodsoorzaak van mensen met
hiv. Daarom is het noodzakelijk te
zoeken naar meer mogelijkheden –
zoals een ander patentensysteem –
om innovatie en onderzoek naar
medicijnen voor zowel hiv/aids als
tuberculose te vergroten.

Benoemingen Raad van Toezicht
KNCV Tuberculosefonds is blij met de
benoeming van drie nieuwe leden van
de Raad van Toezicht. De Algemene
Ledenvergadering benoemde op 20
mei jl. mr. Mirella Visser, mr. Maria
van der Sluijs-Plantz en prof. dr. Jan
Hendrik Richardus tot lid. Tevens is
Maurits Verhagen herbenoemd na het
verstrijken van zijn eerste benoemingstermijn (2011 -2015).
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PERSONALIA
Bureau KNCV Tuberculosefonds
Operations Division
Millicent Agutu, Kelly Schut en Steffi
Rust zijn begonnen als Project Officer, respectievelijk op 7 april, 1 juni
en 1 augustus jl.
Asif Mahmud is 26 april jl. begonnen
als Senior TB Consultant in Dhaka,
Bangladesh.
Op 1 juni jl. is Gladys Anyo gestart
als Senior Technical Advisor National
TB Reference Laboratory in
Gabarone, Botswana.
Mamuka Djibuti is op 1 juni jl.
gestart als Monitoring & Evaluation
Officer in Tbilisi, Georgië.
Op 17 juni jl. is Jolande Dekker-Van
den Broek gestart als Interim Project
Manager in Lilongwe, Malawi.
Sentayehu Semegn is op 29 juni jl
begonnen als Country Representative
Officer in Ethiopië.

Mirella Visser,
Maria van der Sluijs-Plantz,
Jan Hendrik Richardus
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Een nieuwe rubrieksnaam

