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Geachte Lezer,

Het begin van 2016 werd gekenmerkt door hartverwarmende acties, zoals de steun van Zakenvrouw
van het Jaar 2016 Vivienne van Eijkelenborg, CEO van onze nieuwe partner Difrax B.V., vermelding in
het duurzaamheidsverslag van de Zuidas, een uitgebreid interview in het Reformatorisch Dagblad en,
last but not least, de presentatie van Culibaby, een kookboek met recepten voor baby’s én hun
ouders van elf Nederlandse sterrenkoks, waarvan de opbrengst voor de helft ten goede komt van ons
fonds.
In de vorige nieuwsbrief werd al gemeld dat een projectsubsidie van de Vriendenloterij, waarop wij
zo gehoopt hadden, helaas niet gehonoreerd werd. Dat betekende dat de beoogde doelen en de
begroting van FGG moesten worden bijgesteld. We zullen een minder snelle groei van ons fonds
moeten accepteren. De investeringen en inspanningen in 2015 hebben wel een stevige basis gelegd
voor logo- en naamsbekendheid en een succesvolle start van de eerste wetenschappelijke
onderzoeken. Die lijn willen we – met steun van fondsen, bedrijven, particulieren en donateurs –
vasthouden.
De wetenschappelijke raad selecteerde 9 projectvoorstellen voor wetenschappelijke onderzoek uit
24 aanvragen. Omdat de financiële middelen nu nog niet toereikend zijn worden deze projecten in
de etalage gezet in de hoop daarvoor in 2016 financiering te kunnen vinden. Het bestuur werkt daar
hard aan.
Dit alles en meer kunt u lezen in de nieuwsbrief en op onze website: fondsgezondgeboren.nl
Met vriendelijke groet,
Niek Exalto, voorzitter FGG

Difrax wordt partner!

artikel van de hand van Anca Boon over de
achtergronden van vroeggeboorte en
groeivertraging in het Reformatorisch
dagblad. Daarin wordt uiteengezet waar
ons fonds voor staat. (G)een lege wieg

Zuidas Moeders

In maart vond een gesprek plaats met
Vivienne van Eijkelenborg, CEO en
eigenaar van Difrax BV, Nederlandse
marktleider in babyartikelen, en haar staf.
Kort daarna werd bekend dat Vivienne
winnares was geworden van de Prix Veuve
Clicquot Zakenvrouw van het Jaar 2016.
Deze prijs werd uitgereikt in Hotel Huis ter
Duin in het bijzijn van Koningin Máxima.
Vivienne draagt FGG een warm hart toe en
stelt alle speaker fees die zij ontvangt als
Zakenvrouw van het Jaar 2016 ter
beschikking aan ons fonds. Daarnaast
onderneemt Vivienne zowel persoonlijk
als met haar bedrijf Difrax regelmatig
activiteiten ter ondersteuning van FGG.
Op haar website
http://www.viviennevaneijkelenborg.com
staat FGG vermeld. Wij hopen natuurlijk
dat zij veel wordt uitgenodigd als
gastspreekster.

Op 13 april werd het Duurzaamheidsverslag
van de Zuidas gepresenteerd. In dat verslag
wordt vermeld hoe de Moeders van de Zuidas
op 9 september, de Dag van de Geboorte,
aandacht voor het fonds hebben gevraagd. Na
de presentatie was er borrel met een
duurzame markt. Anouk Bokslag en Eva van
der Meij, arts onderzoekers in het VUMC,
verzorgden tijdens de borrel een Gezond
Geboren tafel en gaven aan geïnteresseerden
uitleg over het doel en de werkwijze van ons
fonds.

Culibaby

Reformatorisch Dagblad
Op 19 maart verscheen er een uitgebreid

Amateur kok Carel van Helsdingen en
auteur Hans Melissen motiveerden 11
topchefs van acht verschillende
restaurants, samen in het bezit van 15
Michelinsterren, om culinaire gerechten

voor baby’s en hun ouders te bedenken en
te beschrijven in het boek Culibaby. De
helft van de royalties van dit boek
schenken zij aan FGG.

Op 2 mei werd dit boek feestelijke
gepresenteerd in Restaurant Bord’eau van
Hotel L’Europe in Amsterdam. Het eerste
exemplaar werd aangeboden aan Ronald
Giphart.
Het boek kost € 29,95 en is te bestellen via
www.culibaby.nl

Missie en Visie
De afgelopen maanden heeft het bestuur
zich na de succesvolle start van het fonds
onder leiding van een externe voorzitter
beraden over de missie en visie van Fonds
Gezond Geboren als ijkpunt voor onze
activiteiten en externe communicatie.
Onze missie is het financieel mogelijk
maken van basaal en klinisch
wetenschappelijk onderzoek waardoor
meer kinderen gezond geboren kunnen
worden.
Fonds Gezond Geboren (FGG) wil als
onafhankelijke stichting de gezondheid
van moeder en kind bevorderen door het
terugdringen van aandoeningen, ziekte en
sterfte vóór, tijdens en vlak na de
geboorte. Om deze doelstelling te kunnen
realiseren werft FGG fondsen en werkt ze
samen met haar stakeholders: (groot)ouders, vermogensfondsen,
zorgprofessionals, media, het
bedrijfsleven en donateurs. De complete

tekst leest u in het document Missie &
Visie op onze website gezondgeboren.nl

Agenda

Op de activiteiten kalender van FGG staan
twee data rood omcirkeld. Dat zijn
9 september, de Dag van de Geboorte,
waaraan landelijk aandacht zal worden
besteed en 29 september waarop
wederom een benefiet golfwedstrijd zal
worden gespeeld onder de naam
Geboorte Golf, ditmaal op de
Amsterdamse Golfclub. Over beide
evenementen leest u binnenkort meer op
onze website.

Etalageprojecten 2016
De Wetenschappelijke Raad heeft uit 24
aanvragen op basis van kwaliteitscriteria 9
projecten geselecteerd waarvoor ons
fonds financiering zoekt. Het zijn drie
projecten van 10K, drie van 25K en drie
van 50K. Het bestuur spant zich in om
voor deze projecten externe financiering
te vinden en geeft graag nadere
informatie aan belangstellenden. Deze
projecten kunnen een levensgroot verschil
maken!
Een beschrijving van de projecten kunt u
opvragen via:
info@fondsgezondgeboren.nl

Helpt u mee?
Het bestuur (op de foto v.l.n.r. Niek Exalto, Veronique van Doren, Patrick Mol, Harry Visser, Babs
Schipper en Esteriek de Miranda) heeft uw hulp hard nodig bij werving van nieuwe sponsors en
nieuwe donateurs. U helpt toch ook mee aan de groei?

