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Driedubbele Dinsdag Geefdag komt eraan  
 
We zijn erg blij te kunnen aankondigen dat we opnieuw #GivingTuesday ('Dinsdag Geefdag') zullen vieren 
als Driedubbele Dinsdag Geefdag. Jack en Dilla Cosgrove en Familie hebben toegezegd om jullie donaties 
voor onderzoek te verdriedubbelen tot de gulle som van 100.000$.  
 
Als je 250$ schenkt, zal de familie Cosgrove er 750$ bovenop leggen, 
waardoor jouw donatie 1000$ waard zal zijn. WAUW!  
 
We zijn de familie Cosgrove ongelooflijk dankbaar en moedigen je aan 
om te doneren tijdens onze Driedubbele-Dinsdag-Geefdag-campagne. 
De campagne start op dinsdag 17 oktober en loopt tot en met dinsdag 28 november. (Foto Jack 
Cosgrove, Dilla Cosgrove, Jill Von Ebers, Chris Quinn, Linda Tannenbaum)  
 
Internationale Dinsdag Geefdag is intussen de belangrijkste liefdadigheidsdag ter wereld geworden. OMF 
zal opnieuw deelnemen aan deze internationale beweging met de hashtags #TripleTuesdayOMF 
#GivingMEday #UnselfieME.  
 

 
 

OMF versterkt internationale banden  
De End ME/CFS Worldwide Tour heeft vele nieuwe internationale samenwerkingsverbanden 
opgebouwd. We zijn erg blij met de hulp van een team van meer dan 35 vrijwillige vertalers. OMF zal 
binnenkort haar nieuws en nieuwsbrieven delen in de volgende talen.  



 
• Bengaals  
• Duits  
• Frans  
• Italiaans  
• Japans  
• Kroatisch  
• Nederlands  
• Noors  
• Pools  
• Portugees  
• Servisch  
• Spaans  
• Tsjechisch  
• Zweeds  

 
We hebben een nieuwe vertalingsrubriek toegevoegd aan onze website, zodat je de Nederlandse 
vertalingen makkelijker kan vinden en delen. We nodigen je uit om ze met familie en vrienden over heel 
de wereld te delen.  
 

End ME/CFS Worldwide Tour gaat verder met nieuw 
samenwerkingsverband  
 
Linda Tannenbaum is een groot supporter van Jennifer Brea sinds het begin van haar buitengewone 
inspanningen voor gemeenschapsvorming en bewustmaking, door de oprichting van #MEaction. We zijn 
blij jullie te kunnen vertellen dat we ons samenwerkingsverband naar een hoger niveau hebben getild.  
 
OMF is nu officiële partner van de campagne voor wereldwijde impact Time for Unrest, met het oog op 
het verbeteren van bewustwording, onderzoek, onderwijs en financiële steun voor ME. De campagne 
gaat hand in hand met de bekroonde documentaire Unrest, geregisseerd door Jennifer Brea. Sinds we 
samen met Jen aanwezig waren op de première van de film op het Sundance Film Festival, hebben we 
samen meerdere vertoningen bijgewoond. We zijn verrukt dat we Unrest kunnen toevoegen aan enkelen 
van onze komende Worldwide Tour evenementen. (*Op deze evenementen zal Unrest vertoond worden. 
**Vragenronde met Dr. Ron Davis, Dr. Janet Dafoe en Ashley Haugen na de vertoning van Unrest.)  
 
Neem een kijkje op de website van de film voor een overzicht van internationale vertoningen en speciale 
vragenrondes, en kijk op onze website om alles te weten te komen over de volgende stopplaatsen van 
de Worldwide Tour.  
 
 
2 oktober** - Menlo Park, CA (VS)  
2 oktober* - Santa Monica, CA (VS)  
(paneldiscussie met Jen Brea)  

http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879352/0/79778/?x=36de319a
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879354/0/79778/?x=143ac604
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74836576/0/79778/?x=85cadafe
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879357/0/79778/?x=5c625dc5


15 oktober* - Dana Point, CA (VS)  
1 november - New York, NY (VS)  
4 november - Boston, MA (VS)  
11 november* - Fullerton, CA (VS)  
11 februari - Los Angeles, CA (VS)  
 
 

 
 
Bedankt voor je deelname aan de campagne Coins For A Cure. We kijken uit naar je donaties. Sluit je aan 
bij Team OMF met je eigen creatieve fondsenwervingsevenementen. We zijn heel erg blij met donaties, 
hoe groot of klein dan ook. --Elke donatie helpt het onderzoek vooruit.  
 

Terug naar school - verhoog de slaagkans van onze kinderen  
 
Er is nieuw materiaal beschikbaar om ouders en kinderen te helpen hun 
schoolse uitdagingen aan te pakken. Zorg ervoor dat dit een beter schooljaar 
wordt voor kinderen met ME. Nogmaals dank aan Faith Newton, PhD, Delaware 
State University, voor het samenstellen van dit nuttige materiaal ter 
ondersteuning van onze kinderen.  
 
Wij moedigen ouders aan om deze nuttige informatie te bekijken, af te drukken en te delen met hun 
plaatselijke school.  
 

Een woordje van onze CEO/voorzitter  
 

Een belangrijke focus van OMF is patiënten op de hoogte houden en betrekken bij 
onderzoek. Ons voorbije Gemeenschapssymposium was daar een perfect voorbeeld 
van. We hebben duizenden mensen van over heel de wereld samengebracht en 
voorgelicht via livestream en video's op YouTube. We zullen het Symposiummodel 
blijven gebruiken om jullie op de hoogte te houden.  
 
 

Wij weten dat we sterker zijn als we samenwerken als een verenigde gemeenschap. We kijken ernaar uit 
om onze onderzoeksinspanningen samen met jullie verder te laten groeien.  
 
In hoop,  

http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879358/0/79778/?x=c546a3e8
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879359/0/79778/?x=244268ce
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74879361/0/79778/?x=6a4e3f25
http://tracking.etapestry.com/t/33974691/943741871/74784062/0/79778/?x=ca7ef943


 
Linda Tannenbaum  
CEO/voorzitter  
Linda@omf.ngo  

 
 
 
 
 

 
Onze doelstellingen:  

• Het versnellen van baanbrekend onderzoek naar ME/cvs en aanverwante complexe chronische 
ziektes.  

• Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden voor wetenschappelijk onderzoek om 
moleculaire oorzaken te ontdekken, en effectieve behandelingen, diagnostische markers, 
manieren van preventie en genezende behandelingen te vinden.  

• Communiceren met de patiëntengemeenschap, hen betrekken en informeren.  
• Wereldwijde samenwerking helpen stimuleren en ondersteunen.  

 
Krijg je liever het nieuws van OMF in het Nederlands rechtstreeks via mail? Registreer je dan 
hier en vergeet niet je land te vermelden. Je vindt al onze Nederlandse vertalingen op onze 
website. Als je het OMF rechtstreeks contacteert, stuur dan aub je bericht in het Engels.  
 
Meer informatie: www.omf.ngo. Contacteer ons: info@omf.ngo. Registreer je voor onze nieuwsbrief. 
Volg ons op Twitter. Like ons op Facebook.  
Doneer ter ondersteuning van onderzoek.  

OMF dankt ME-gids voor de vertaling naar het Nederlands.  
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