VriendenLoterij geeft gul

Vertrek uit de Parkstraat

Tijdens het Goed Geld Gala op 11
februari 2015 ontving KNCV Tuber
culosefonds 73.213 euro aan geoormerkte donaties en 709.677 euro als
vaste bijdrage van de VriendenLoterij
zelf. Deze bijdrage maakt het mogelijk
om de kennis over tuberculose binnen
de Nederlandse gezondheidszorg op
peil te houden en het Nederlandse
publiek te informeren over de infectieziekte. Dat is hard nodig omdat veel
mensen, waaronder ook artsen, denken dat tuberculose niet meer voorkomt in Nederland...

Het kantoor van KNCV Tuberculosefonds in Den Haag verhuist op vrijdag
15 mei naar een nieuwe locatie. Kostenbesparing is de belangrijkste reden.
Het nieuwe adres is Benoordenhoutseweg 46 in Den Haag. Alleen ons
bezoekadres verandert. Onze telefoonnummers, e-mailadressen en het
postadres blijven gelijk.

Imanuelle Grives nieuwe ambassadeur
Actrice Imanuelle Grives (onder andere
bekend van Celblok H en Expeditie
Poolcirkel) is ambassadeur voor KNCV
Tuberculosefonds geworden. Voor haar
een logische keuze: “Ik heb tuberculose gehad en kan het navertellen.” Als
ambassadeur gaat Imanuelle zich inzetten voor onze missie: tuberculose de
wereld uit helpen. “Er is meer financiële steun en meer wetenschappelijk
onderzoek nodig om deze levensverwoestende ziekte te stoppen,” zegt
Imanuelle. Ze raakte geïnfecteerd tijdens vrijwilligerswerk in Congo en nam
de ziekte mee terug naar Nederland.
“Wie denkt er hier nog aan tuberculose? Ik ben het levende bewijs dat tbcopsporing en -bestrijding ook in Nederland nodig blijven.”

(Fotografie: Sabrina van Duijn)
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Ik kap ermee! Jij ook?
Tuberculose lijkt een vergeten ziekte.
We denken dat het ‘iets van vroeger’
is of dat wij het hier in Nederland
toch niet kunnen oplopen. Het tegendeel is waar. Daarom riepen in het
kader van Wereld Stop Tuberculose
Dag (24 maart) meer dan twintig
bekende Nederlanders iedereen op
om te kappen. Kappen met doen alsof
tuberculose niet meer bestaat of niet
meer gevaarlijk is. Meer lezen over de
campagne? www.stoptbc.nl

PERSONALIA
Bureau KNCV Tuberculosefonds
Technical Division
Michael Kimerling is per 23 maart
2015 aangesteld als Director Technical
Division.
Nick Blok is per 1 januari 2015 aangesteld als Young TB Professional.
Gunta Dravniece is per 1 maart 2015
aangesteld als Senior Consultant.
Christine Whalen is per 16 maart
2015 aangesteld als Technical Coordinator Systems Support Technical Division.
Operations Division
Fenneke Pak en René L’ Herminez
hebben onze organisatie verlaten op
31 december 2014.
Somaieh Zorae is vanaf 9 februari
2015 werkzaam als Project Officer.
Per 1 maart 2015 zijn Dianne van
Oosterhout en Jan Willem Dogger
aangesteld als Senior Portfolio
manager.

Christina Mergenthaler is per 1 april
2015 aangesteld als Project Officer/
M&E Officer.
Unit HRM
Miriam Smit is per 1 januari 2015
aangesteld als HR advisor.
Unit Communication & Fundraising
Roeland Hoekstra is aangesteld als
Online Marketing Officer per 23
februari 2015.
Unit Resource Mobilization
Jiske Foppe is per 31 december 2014
uit dienst getreden.
Esther Glotzbach is per 9 februari
2015 aangesteld als Officer Resource
Mobilization.
Finance Division
Financial Controller Inge Sasburg
heeft onze organisatie per 30 november 2014 verlaten. Erika Gerla is haar
per 23 maart 2015 opgevolgd.
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