Beste Supporter,
Met plezier brengen wij u het laatste nieuws vanuit Support Casper, Stichting
Overleven met Alvleesklierkanker. Graag delen wij met u een update over de
november Actie & Awareness Maand, mooie ontwikkelingen uit het
onderzoeksteam en een aantal geweldige acties die nog in december voor
Support Casper plaatsvinden.

November Awareness Maand en digitale collecte

Afgelopen maand hebben we met elkaar veel aandacht weten te vragen voor
alvleesklierkanker en de noodzaak voor onderzoek naar goede behandelingen van de
ziekte. We blijven het belang hiervan benadrukken, want hoe meer mensen weten
over alvleesklierkanker, hoe meer aandacht en fondsen voor de ziekte.
Vanuit vele kanten kregen wij hulp om de campagne meer bekendheid te geven. Zo
waren de gezichten uit de 'Support Casper en...-campagne' op tientallen plaatsen
door heel Nederland te zien op digitale schermen. Onze dank is groot aan onze
vrijwilligers en alle anderen die zich deze maand extra voor ons doel inzette. Een
aantal mensen en bedrijven noemen we graag bij naam: Lonneke, Albert, Lotte,
Hans, Henk, Ronald, Aida, Miranda, Marit, Deborah, Cloé, Stardusters, Mirjam Lems
Fotografie, Bereik, REBL, FD Mediagroep, AF Advisors, Surlinio, Vitesse, Brouwer tours,
Kentaa en Professor Feyenoord Quiz.
Ook is de digitale collecte een groot succes met al 80 collectebussen en een
opbrengst tot nu toe van ruim €32.000,-. Tot eind december is de collecte open voor
donaties.
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Nieuws uit het onderzoeksteam

Selas Bots

De Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie (NVGCT) organiseerde op 9 en
10 november 2021 haar jaarlijks symposium In Lunteren. Hier loofde de vereniging
zoals elk jaar een prijs uit voor het beste ingezonden abstract dat werd
gepresenteerd op de bijeenkomst. De prijs is voor een jonge wetenschapper als
aanmoediging voor zijn of haar onderzoek en met de prijs hoopt de NVGCT te
stimuleren dat jonge onderzoekers hun resultaten op een aansprekende manier
presenteren voor collega's. Dit jaar viel drs. Selas Bots in de prijzen met haar
beschrijving van het apenadenovirus dat zij ontwikkelt voor de behandeling van
alvleesklierkanker. Selas voert haar promotieonderzoek uit in het LUMC te Leiden met
steun van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.

