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Fonds Gezond Geboren haalt met ‘Tikkie meer geboortegewicht'
Record bedrag aan donaties binnen.
De Tikkie meer geboortegewicht' donatieactie die Fonds Gezond Geboren afgelopen jaar startte in samenwerking met de betaalapp
Tikkie van ABNAMRO heeft voor hen een record bedrag binnengehaald. De reden om met kerst 2018 deze actie wederom in te zetten.,
want er is nog veel geld nodig voor onderzoek in de verloskunde.
5.000 baby's per jaar
Elk jaar worden in Nederland zo’n 170.000 baby’s geboren. 10% van deze kinderen maakt geen goede start en zo’n
1.300 van hen redt het zelfs helemaal niet en overlijdt....... Het is de ambitie van Fonds Gezond Geboren om het aantal baby’s dat geen
gezonde start heeft in 2030 met 30% te verminderen. Dit zijn ruim 5.000 baby's die door uw bijdrage de kans krijgen om wel gezond
op te groeien.
“Eén of twee weken langer in de baarmoeder en één of twee ons meer gewicht bij geboorte is van ongelofelijk groot belang voor de
ongeboren baby”, zegt Manon Benders, neonatoloog in het UMC Utrecht “Het geeft een pasgeboren baby gewoon veel meer
overlevingskans en minder kans op complicaties bij vroeggeboorte”
Campagne
Voor de campagne is een korte video gemaakt op de Neonatale Intensive Care Unit van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
De video toont de kwetsbaarheid van deze veel te vroeggeboren baby’s en vraag aandacht voor een tikkie meer geboortegewicht. Het
filmpje wordt samen met de Tikkie-link verspreid via social media, influencers en de media. Er worden nog veel te veel baby’s te
vroeggeboren in Nederland. Een niet gezonde start kan levenslang tot complicaties leiden. Dat moet en kan beter. Van ruim 17.000
niet gezond geboren baby’ willen we in 2030 terug naar minder dan 12.000 en deze campagne gaat ons daar hopelijk een tikkie bij
helpen.” aldus Caja Demeris, marketing & communicatie Fonds Gezond Geboren.
Over Fonds Gezond Geboren
Fonds Gezond Geboren is in 2014 opgericht. Fonds Gezond Geboren vindt dat élk nieuw leven een goede start verdient.
Daarom werken zij samen met de beroepsorganisaties van verloskundigen (KNOV), gynaecologen (NVOG) en
neonatologen/kinderartsen (NvK).
Fonds Gezond Geboren financiert medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten die gericht zijn op de periode vóór, tijdens en vlak
na de geboorte. Voor meer informatie over onze onderzoeksprojecten zie www.fondsgezondgeboren.nl.
Over Tikkie
Met Tikkie kan iedereen gemakkelijk een donatie doen via WhatsApp, SMS of Messenger. De app is ontwikkeld door
ABNAMRO, maar gratis te gebruiken door klanten van alle Nederlandse banken. Tikkie heeft inmiddels miljoenen gebruikers en
verstuurd dagelijks duizenden betaalverzoeken.
Links en meer informatie
De link naar het filmpje staat hier. Meer informatie over de actie vindt u op http://www.fondsgezondgeboren.nl/tikkiemeer.
Wil je direct doneren dan kan dit via deze link naar Tikkie:https://tikkie.me/pay/GezGeboren/h2iv57fpo057cjijqhb8

-------------------------------Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Caja Demeris, Bestuurslid Marketing en Communicatie van het
Fonds Gezond Geboren via c.demeris@fondsgezondgeboren.nl of 06-11052647.

