
ON NF

SHINE A
LIGHT

Mei is Neurofi bromatose (NF) maand!

‘Shine a Light on NF’ is een initiatief dat bedoeld 
is om NF meer bekend te maken door gebouwen, 
bruggen, historische monumenten en ook 
watervallen (zoals zelfs de niagara falls) in blauw 
en groen op te lichten. Shine a Light on NF is een 
onderdeel van de NF-bewustwordingsmaand 
van de Children’s Tumor Foundation. Elk jaar 
nemen vele vrijwilligers deel om honderden 
bezienswaardigheden over de hele wereld te 
verlichten.

Wat is NF? Neurofi bromatose, of NF, is een 
genetische aandoening die de groei van tumoren 

veroorzaakt op de zenuwbanen verspreid over het 
hele lichaam. NF treft één op de 3000 mensen in 

alle populaties. 

Er is op dit moment geen remedie, maar de 
Children’s Tumor Foundation, ‘s werelds grootste 

organisatie gewijd aan NF, fi nanciert research en de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen, is gericht op 

het uitbreiden van kennis rond NF, en fi nanciert de 
verbetering van de medische en sociale zorg voor 

NF patienten en hun families.

Voor meer informatie, gelieve Rebecca 
te contacteren 
Rebecca Harris
Public Relations Manager
(646) 738-8563 | RHarris@ctf.org

ctf.org

WAT WE U VRAGEN TE DOEN:

•  Verlicht uw geliefde monument of je 
eigen huis in blauw (en groen, als u 
de mogelijkheid hebt voor meerdere 
kleuren) op 17 mei, Wereld NF 
Bewustzijnsdag. (of elke andere dag in 
mei.) 

•   Plaats een foto op uw social media 
(of stuur de foto’s naar CTF); tag ons 
en gebruik de offi ciële hashtag van de 
campagne, #EndNF, in uw bericht.

POTENTIEEL BEREIK - Uw bijdrage 
wordt:

•  Ingebracht in alle mei maand 
mededelingen van de Foundation 

•  Geregistreerd op een webpagina ‘NF 
awareness month’ van ctf.org 

•  Aangekondigd in NF Nieuws, de 
offi ciële nieuwsbrief van onze 
Foundation

•  Vermeld op al de CTF media kanalen

•  Bekend gemaakt via persberichten en 
mediaplaatsingen (indien mogelijk)

•  Landelijk gecommuniceerd met alle 
CTF vrijwilligers

@childrenstumor


