Rotterdam - Moorfields
Benefiet Evenement 2014

Zaterdag 21 juni in De Kuip!

09.30 - 15.30

2.

15.30 - 17.30

3.

17.30 - 19.30

4.

Rotterdam - Moorﬁelds Symposium
Een symposium over nieuwe ontwikkelingen en
ontwikkelingshulp in 140 jaar oogheelkunde.
Voor iedereen: oogartsen, optometristen,
patiënten én alle andere geïnteresseerden.

Feyenoord rondleiding en Voetbalclinic
Een rondleiding door De Kuip en een voetbalclinic
van Feyenoord in De Kuip voor kinderen van 5 - 15
jaar. Iedereen die deelneemt aan het symposium
kan hiervoor 1 of 2 kinderen inschrijven.

Retina Repair Foundation Borrel
Een borrel met loterij en veiling voor het goede
doel van de dag: De Retina Repair Foundation.
Iedereen is welkom om na het symposium en de
voetbalclinic wat te komen drinken.

Rotterdam - Moorﬁelds Voetbalwedstrijd
De zesde beneﬁet voetbalwedstrijd tussen
medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam
en Moorﬁelds Eye Hospital. Kom beide teams
aanmoedigen op het voetbalveld in De Kuip!

Iedereen is welkom!
kijk op www.oogziekenhuis.nl/symposium
www.oogziekenhuis.nl - www.dekuip.nl - www.feyenoordsoccerschools.nl - www.retinarepairfoundation.com

Dit evenement wordt georganiseerd door Koen van Overdam en Gurmit Uppal ter gelegenheid van het
140-jarig bestaan van Het Oogziekenhuis Rotterdam en de oprichting van de Retina Repair Foundation.

09.30 - 15.30

1.

De Retina Repair Foundation steunt projecten die de chirurgische behandeling
van netvliesaandoeningen toegankelijk maken voor kansarme patiënten
én projecten die gericht zijn op de (verdere) ontwikkeling van chirurgische
behandeltechnieken voor netvliesaandoeningen.
De stichting werd opgericht in 2013. Recent hebben we met succes een
volledig operationele afdeling voor chirurgische netvliesbehandelingen
opgestart in Rwanda en voor de nabije toekomst zijn er al
nieuwe projecten die in aanmerking komen voor onze steun.
Om onze toekomstige projecten mogelijk te maken is uw bijdrage van wezenlijk belang.
Meer informatie over de Retina Repair Foundation kunt u vinden op:

www.retinarepairfoundation.com
Tijdens het 6e Rotterdam - Moorﬁelds beneﬁet evenement op zaterdag 21 juni in De Kuip,
bieden wij u een uitstekende gelegenheid om beter kennis te maken met onze stichting.
Het goede doel van dit evenement is namelijk de Retina Repair Foundation en tijdens een
borrel met veiling en loterij bieden wij u volop de gelegenheid om een bijdrage te leveren.
Indien u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn op 21 juni,
maar toch een bijdrage wilt leveren aan onze stichting, ga dan naar
www.retinarepairfoundation.com en bekijk hoe u ons doel kunt steunen.
Aangezien de Retina Repair Foundation in het bezit is van de ANBI status
zijn uw eventuele giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Wij hopen op uw steun en kijken ernaar uit
u te verwelkomen op 21 juni in De Kuip.

