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Beste Schenkers en Vrienden,

2020 was een gedenkwaardig jaar! Ondanks de talrijke huidige en toekomstige mutaties van het virus, 
zou de strijd tegen Covid-19 kunnen gewonnen worden dankzij de uitzonderlijk snelle ontwikkeling van 
vaccins. Helaas was de pandemie ook een struikelblok voor de correcte verzorging en follow-up van 
kankerpatiënten. Laten we hopen dat de oncologen en vele andere specialisten de nodige ruimte zullen 
krijgen om hun beroep met een gerust hart uit te oefenen. 

In dit Impact- en Voortgangsverslag zetten we de vorderingen van onze laureaten en onze belangrijkste 
acties van 2020 in de kijker. 

‘’Ondernemen om kanker te verslaan’’, dat is waar wij voor staan. 

Wij helpen onderzoekers-ontdekkers om succesvolle ondernemers te worden.
Onze zoektocht naar innovatieve en veelbelovende projecten in België en de buurlanden heeft twee 
nieuwe kandidaten opgeleverd. Die hebben de verschillende fasen van onze strenge selectieprocedure 
met succes voltooid en maken een kans om in 2021 laureaat te worden.

Het is ontegenzeglijk dat uw schenking een zegen is voor onderzoeksprojecten, met name op het gebied 
van de rehabilitatie van het immuunsysteem of de ontwikkeling van nieuwe gerichte therapieën.

Samen kunnen we meer doen. Word lid van de Circle of Venture Philanthropists against Cancer en help 
ons deze plaag, die tegen 2025 één op de drie mensen zou kunnen treffen, te verslaan.

“Red levens door Venture Philanthropist tegen kanker te worden”

De medewerkers van de Stichting Fournier-Majoie willen hun dankbaarheid betuigen aan zijn donateurs 
en bevestigen hun gedrevenheid en vastberadenheid om “onderzoekers-ontdekkers-ondernemers” te 
blijven ondersteunen in hun initiatieven om kanker te bestrijden.

Ondernemen 
om kanker 
te verslaan

Bernard MAJOIE
Oprichtend Erevoorzitter

Jérôme MAJOIE
Voorzitter en CEO
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Voorgeschiedenis
De Stichting zag het licht toen Dr. Bernard Majoie tot de vaststelling 
kwam dat veelbelovende wetenschappelijke projecten rond 
kankeronderzoek, wegens een gebrek aan financiële middelen en 
gedegen management, maar al te vaak niet tot bij het ziekenbed 
van patiënten geraakten. 

Dus wilde hij zijn ervaring als voorzitter van de Laboratoires 
Fournier ten dienste stellen van onderzoekers - ontdekkers met zin 
voor ondernemen. Hij beschrijft zijn initiatief als ‘’iets terugdoen’’.

De naam van de Stichting werd gekozen om hulde te 
brengen aan de medewerkers van de Laboratoires 
Fournier. Aanvankelijk met 400, waren het uitein-
delijk meer dan 4.000 werknemers in meer dan 
35 landen, die instonden voor de succesvolle 
uitrol van het volledige ontwikkelingspar-
cours van nieuw ontdekte medicamenten 
tot aan hun commercialisering. We wensen 
de initiatiefnemers van de ondersteunde 
projecten evenveel succes toe.

Missie
Als Venture Philanthropists combineren 

wij duurzame vrijgevigheid 
met de beste ondernemingspraktijken, 

om kankerpatiënten te redden.

De Stichting reikt onderzoekers-ontdekkers 
vaardigheden en financiële middelen aan, 

die het volslagen van hun onderzoeksproject 
in de oncologie bevorderen.
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De Raad van Bestuur

Onze oprichter, Dr. Bernard Majoie, is bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting in 2017. 
Erevoorzitter geworden. Hij heeft de fakkel doorgegeven aan zijn zoon Jérôme Majoie.
De Raad van Bestuur telt zes leden. Ze zetelen allemaal op pro bono basis.

Dr. Bernard Majoie, 
Erevoorzitter van de Stichting Fournier-Majoie

Jérôme Majoie, 
Voorzitter en CEO van de Stichting Fournier-Majoie

François Charlet, 
Managing Partner bij Intuitae Zwitserland

Dr. Rudy Dekeyser, 
Managing Partner van LSP Health Economics Funds

Frédéric Galland, 
Directeur Financiën en Administratie van de Stichting Fournier-Majoie

Paul Van Dun, 
Directeur-generaal van de R&D-afdeling van de KULeuven

Onze missie wordt verwezenlijkt door de inzet
van een toegewijd team
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Operationeel team

Het dagelijkse beheer van de Stichting gebeurt 
door het team van Jérôme Majoie (Voorzitter en 
CEO), Frédéric Galland (Financiën en Adminis-
tratie) en Marie Desprez (Assistente). 

Voor aspecten die verband houden met 
communicatie en fondsenwerving met Venture 
Philanthropists, werkt de Stichting nauw samen 
met instanties en specialisten die gevoelig zijn 
voor de zaak.

De Stichting doet van tijd tot tijd beroep op de 
expertise van mevrouw Ana Maricevic (analyse 
van het concurrentievermogen) en van Dr. Peter De 
Waele (wetenschappelijke aspecten en bescher-
ming van intellectueel eigendom). Daarnaast 
wordt ze ondersteund door haar Wetenschappe-
lijke- en Investeringsadviesraad.

Wetenschappelijke- en Investeringsadviesraad

Prof. Martine Piccart is Erevoorzitster van deze Adviesraad.

Hij bestaat uit experts op het gebied van oncologie en biostatistiek, 
industriële specialisten in klinische ontwikkeling en beheerders van 
investeringsfondsen en ziet erop toe dat de geselecteerde projecten aan 
de wetenschappelijke standaarden voldoen en een kans bieden om aan 
een onvervulde medische behoefte te beantwoorden.

De raad bestaat uit: 

Dr. Vincent Brichard
Prof. Dominique Bron
Prof. Marc Buyse
Dr. Rudy Dekeyser
Prof. Ferdinand Lejeune
De heer Jan Pensaert
De heer Paul Van Dun
Dr. Jerome Windsor

Al deze adviesverleners dragen op 
pro bono basis bij aan de beoorde-
ling en opvolging van projecten.
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Venture Philanthropy staat voor schenkingen met  
een maximale maatschappelijke impact

Venture Philanthropy is een vorm van strategisch mecenaat, die gebruik maakt van methodes en 
benaderingen geïnspireerd door risicokapitaal.

De Venture-dimensie staat voor professionaliteit, die nodig is om het potentieel van een onderzoeksproject 
te beoordelen, diens inherente risico’s in te schatten en diens innovatieve aard, met een waar voordeel 
voor patiënten en het medische korps, te herkennen. Deze vorm van filantropie gaat gepaard met een 
sterke betrokkenheid (vaardigheden en financiële steun) op lange termijn, met bijzondere aandacht voor 
het meten van de resultaten en de behaalde maatschappelijke impact. 

De Filantropische dimensie komt tot uiting in de principes die Venture Philanthropists onderschrijven, 
namelijk blijk geven van onbaatzuchtigheid (er is geen persoonlijk gewin), toewijding en altruïsme. 

De virtueuze cirkel
Laureaten wiens project succesvol is, doen een wederdienst door ad minima de geïnvesteerde middelen 
terug te geven om nieuwe veelbelovende projecten te ondersteunen.
Zij die werden ‘’geholpen’’ worden zelf ‘’helpers’’ en dragen zo bij tot de vorming van een virtueuze cirkel.

Als u Venture Philanthropist wordt, dragen uw donaties in alle transparantie bij tot de verwezenlijking 
van de virtueuze cirkel die de Stichting kenmerkt en waarmee ze haar missie kan vervullen.

Venture Philanthropy is het DNA van de Stichting
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The Circle of Venture Philanthropists
against Cancer

Door lid te worden van deze Circle vervoegt u een 
groep toegewijde weldoeners, wiens donaties een 
blijvend karakter en een grote maatschappelijke 
impact hebben in de strijd tegen kanker.

U krijgt de gelegenheid om andere Venture Philan-
thropists te ontmoeten op diverse evenementen, 
die op unieke locaties en soms in het gezelschap 
van beroemdheden doorgaan.

U zult ook de kans krijgen om met vooraanstaande 
wetenschappers uit te wisselen over veelbelovende 
onderzoekspistes.

U zult kunnen kennismaken met de meest geavan-
ceerde wetenschappelijke ontwikkelingen en u 
verheugen over de vooruitgang die de wetenschap 
maakt, vooral wat kankerbehandelingen betreft.

U wordt tevens regelmatig op de hoogte gehouden van 
de voortgang van het (de) ondersteunde project(en).

Om deel uit te maken van deze vernieuwende vorm van 
mecenaat, hoeft u alleen maar een schenking te doen.

Word lid van
de Circle of Venture Philanthropists

against Cancer
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De vermenigvuldigings-
effecten
van onze acties zorgen 

voor een belangrijke impact

ten voordele 

van kankerpatiënten
Een impact op het vlak van gezondheid Een economische impact

Zolang kanker blijft doden, zal de Stichting 
verdergaan met het identificeren, steunen en be-
geleiden van projecten die hoop brengen. De inzet 
van Venture Philanthropists aan onze zijde, geeft 
nieuwe ademkracht aan onderzoekers-ontdek-
kers die ondernemers zijn geworden.

Met uw steun kan de Stichting hen helpen de 
pre-industrialiseringsfasen te optimaliseren, 
om hun kansen op succes te vergroten. Als het 
project daarin slaagt, zult u aan het eind van het 
proces de medische wereld hebben voorzien van 
nieuwe oplossingen met bewezen voordelen voor 
de patiënten.

Uw steun aan de door de Stichting geselecteerde 
projecten maakt het creëren van jobs mogelijk.
Om in zijn opzet te slagen, heeft de onderzoe-
ker-ontdekker versterking nodig van professionals 
die helpen het project wetenschappelijk en indus-
trieel levensvatbaar te maken. Zonder te vergeten 
dat preciezere of vroegere diagnoses en meer effi-
ciënte behandelingen ook in de brede zin een bron 
van besparingen voor de Maatschappij betekenen. 

Wanneer het project succesvol is, heeft het op-
gerichte bedrijf alle kansen om te groeien en te 
bloeien, dankzij uw steun. 

In 2020 waren de 6 ondersteunde projecten goed 
voor 80 jobs (tegen 41 in 2019).

De Stichting Fournier-Majoie steunen, betekent streven naar:



  9

€1 = €4 tot €8 Vrijgevigheid van blijvende aard 100%-model

Een schenking van 100 kost u dankzij de fiscale 
aftrekbaarheid in werkelijkheid maar 55.

Uw ware investering van 55 betekent nochtans 
een steun van 100 voor het project. Vanwege 
haar uitstekende reputatie in wetenschappelijke/
oncologische- en ondernemerskringen, geeft de 
Stichting met haar steun een zeer positief signaal 
naar particuliere investeerders toe. Zo worden de 
100 die de Stichting verstrekt, al snel 200 of meer.
En zo’n private financiering van 200 maakt het op 
zijn beurt mogelijk om minstens dezelfde waarde 
aan publieke middelen te verkrijgen. 

Uw ware investering van 55 is dus al tot ten minste 
400 opgelopen.

Een zorgvuldige selectie van veelbelovende pro-
jecten en ondersteuning van de bovenste plank 
vergroten de kans op succes van de laureaten. 
Projecten die met succes de eindstreep halen, 
brengen de virtueuze cirkel op gang. Daarin 
vloeien de geïnvesteerde middelen terug naar de 
Stichting, die er weer nieuwe projecten mee kan 
steunen, enzovoort.

Met uw schenking steunt u niet één, maar ook 
meerdere toekomstige projecten. 

Uw vrijgevigheid wordt van blijvende aard.

100% van uw giften gaat rechtstreeks naar de pro-
jecten: dat is onze belofte. 

Voor een maximale impact van uw generositeit, 
worden alle giften rechtstreeks en uitsluitend toe-
gewezen aan onze wetenschappelijke projecten. 
Die werden op strenge criteria geselecteerd door 
de Stichting en gevalideerd door onze weten-
schappelijke experts. De Oprichter van de Stichting 
neemt alle werking- en communicatiekosten voor 
zijn rekening. Op die manier weet u exact waar uw 
vrijgevigheid het verschil maakt.
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Kanker blijft een wereldwijde plaag die moet worden bestreden
Om te blijven bijdragen aan een betere genezing van kankerpatiënten, is het noodzakelijk om therapeu-
tische, genetische, technologische, diagnostische en beeldvormende innovaties te steunen.

Sinds de oprichting van onze Stichting in 2007, hebben we meer dan 200 projecten bestudeerd en geana-
lyseerd. Zelfs voor projecten die niet werden weerhouden, hebben we aanbevelingen geformuleerd. Tot 
op heden heeft de Stichting Fournier-Majoie 17 projecten gesteund, waarvan er vandaag 6 doorlopen.

Wij onderscheiden ons door projectleiders niet alleen financiële, maar ook managementondersteuning 
te geven en door hen in contact te brengen met ons netwerk van wetenschappelijke, industriële en 
financiële experts. 

‘’Wij nemen nooit het roer over maar helpen de toekomstige kapitein de riffen te ontwijken”

Voortgang van de ondersteunde projecten

Onze gemeten impact in 2020 Sinds de oprichting van de Stichting

39
nieuwe jobs 

bij onze laureaten

6
lopende

projecten

5
nieuwe patenten 

ingediend

80
jobs binnen de onderzoekteams

van onze laureaten

17
laureaten
bekroond

25
patenten
ingediend

+€8M
toegewezen 

aan de projecten
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Neuroblastoom bij kinderen
PROFESSOR JO VANDESOMPELE

Neuroblastoom is een kanker bij kinderen die het perifere zenuwstelsel 
aantast.

Hij vertegenwoordigt 9% van alle kankers bij kinderen. In België worden 
jaarlijks 25 tot 30 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. 

De Stichting biedt al meer dan 10 jaar financiële en operationele 
ondersteuning aan het team van Professor Jo Vandesompele. Hun werk is 
gericht op de identificatie van prognostische markers, die de ogenblikkelijke 
toediening van de meest geschikte behandelingen op maat aan kinderen 
mogelijk zou maken. Onze nauwe samenwerking heeft geleid tot de 
identificatie van een stukje genetisch materiaal, dat aanwezig is in het 
bloed van kinderen met neuroblastoom. Dit kan in een eenvoudige bloed-
test worden gebruikt om de ernst van de ziekte te bepalen en het verloop 
ervan te voorspellen. De validatie van het klinisch potentieel van de test 
gebeurt momenteel in het kader van “European Liquid Hope”. Deze pan-
Europese studie heeft drie doelstellingen: de 
respons op behandelingen evalueren, minimale 
restziekten monitoren en diagnostische en 
therapeutische doelwitten identificeren. 

Van hepatitis tot leverkanker
PROFESSOR NICO CALLEWAERT 

Elk jaar doen er zich wereldwijd meer dan 900.000 nieuwe gevallen van 
leverkanker voor.

In 2020 werden in België 1.290 mensen gediagnosticeerd en overleden 
1.100 mensen aan de ziekte.

Deze kanker vindt bijna altijd zijn oorsprong in een reeds bestaande 
leverziekte, zoals levercirrose (90%) of chronische hepatitis B of C (8%). 
Het is een geniepige en stille kanker. Wanneer men vaststelt dat de patiënt 
een leverprobleem heeft, is de kanker vaak al ontwikkeld. Teneinde de 
juiste behandeling voor te schrijven om de achteruitgang van de lever te 
stoppen, hebben Prof. Callewaert en zijn team een bloedtest ontwikkeld. 
Die bepaalt of de lever zich in het stadium van fibrose bevindt, of al cirrose 
vertoont, die naar kanker kan evolueren. De test is des te belangrijker omdat 
amper 20% van de patiënten met leverkanker een levensverwachting van 
5 jaar hebben. In 2018 werd een overeenkomst voor de commercialisering 
van de test gesloten met het bedrijf Helena 
Biosciences. Op 4 oktober 2019 werd “Glyco 
Liver Profile®” in Gent gelanceerd. 

PROJECT
ONDERSTEUND SINDS

2009
1.139.000 €

PROJECT
ONDERSTEUND SINDS

2007
273.750 €
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Biogazelle
PROFESSOR JAN HELLEMANS, 
PROFESSOR JO VANDESOMPELE 

Biogazelle is een Klinische Onderzoeksorganisatie (CRO) in Gent, die zijn 
geavanceerde expertise op het gebied van genoom- en transcriptoomanalyse 
(analyse van genen en hun dynamica) van alle microRNA’s en messenger-RNA’s 
ten dienste stelt van biotechnologiebedrijven en farmaceutische laboratoria.

In 2020 werd een beroep gedaan op Biogazelle om, naast kankeronderzoek, 
Covid19-tests te ontwikkelen. De organisatie werd opgenomen in het 
eerste private / publieke consortium. Biogazelle heeft in een recordtijd, 
tijdens de periode van de eerste lockdown, een team van tot 75 personen 
gemobiliseerd, analyselaboratoria opgezet en strikte en efficiënte 
kwaliteit- en controleprocedures toegepast. Ze analyseerden bijna een 
derde van de tests die in Vlaanderen werden uitgevoerd.

Vanaf oktober hebben de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven de 
qPCR-tests overgenomen, waardoor Biogazelle zich weer aan haar CRO- 
activiteiten kon wijden. Er werden meerdere 
overeenkomsten gesloten met biotechnolo-
giebedrijven rond de ontwikkeling van vaccins 
en behandelingen met RNA’s. 

In december 2020 werd Dokter Roel Sterken 
benoemd tot CEO van Biogazelle.

DNALytics
DOCTOR THIBAUT HELLEPUTTE

DNALytics, onder leiding van CEO Thibaut Helleputte, is een spin-off van 
Université Catholique Louvain.

Hij onderscheidt zich door vooraanstaande expertise op het vlak van de 
statistische analyse en validatie van onderzoeksdata en in het formuleren 
van aanbevelingen voor de ontwikkeling en het commercialiseren van 
producten en diensten op het gebied van gezondheid. 

Overtuigd van de relevantie van de ontvangen aanbevelingen en van de 
knowhow van het team, heeft de Stichting sinds drie jaar een totaalbedrag 
van €400.000 steun toegewezen aan DNALytics. Sinds de laatste 
kapitaalverhoging is de Stichting lid van hun raad van bestuur.

Ook voor DNALytics was 2020 een bijzonder jaar, aangezien hen werd 
gevraagd de dagelijkse evolutie van de Covid19-pandemie nauwkeurig 
in kaart te brengen. Daarmee wordt de 
dagelijkse ziekenhuiscapaciteit geanalyseerd 
en haar evolutie voorspeld, om patiënten 
die een ziekenhuisopname nodig hebben te 
kunnen behandelen.

PROJECT
ONDERSTEUND SINDS

2013
512.000 €

PROJECT
ONDERSTEUND SINDS

2017
400.000 €
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De Trojaanse lama  
Precirix [voorheen Camel-IDS]
PROFESSOR TONY LAHOUTTE 

In september 2020 werd het bedrijf omgedoopt tot Precirix. Naast een 
naamswijziging, heeft dit biotechnologiebedrijf in Jette belangrijke nieuwe 
stappen genomen op het vlak van onderzoek en de ontwikkeling van haar 
projecten. Hun meest geavanceerde product, CAM-H2 genaamd, is een  
gericht radiotherapeutisch product op basis van antilichamen afkomstig van 
lama’s. Het gaat om een Antibody Drug Conjugate met een radioactief ele-
ment die zich aan de kankercellen vastklampt en ze door bestraling vernietigt. 
CAM-H2 is officieel begonnen aan een klinische studie van fase II voor de 
behandeling van kankers met overexpressie van HER2-receptoren (borst, 
maag) die heropflakkeren of resistent zijn tegen standaardbehandelingen. De 
werving van de eerste patiënten voor dit onderzoek zal in Montreal (Canada) 
gebeuren, waarna verschillende centra in de Verenigde Staten en in Europa 
zullen worden geopend. De processen waarmee de doses radioactiviteit ge-
optimaliseerd en verhoogd worden, betekenen een opmerkelijke vooruitgang 
voor de productie van het medicijn. 

Twee andere onderzoeksprogramma’s hebben 
preklinische proof of concept opgeleverd voor 
zowel de werkzaamheid, als de tolerantie van 
de behandeling. Precirix stelt met zijn projecten 
24 mensen tewerk (10 meer dan in 2019).

Tabak om kanker te genezen 
atb therapeutics 
BERTRAND MAGY, MAX HOURY, LUDWIG CAMUSOT 

atb therapeutics heeft een innovatief platform ontwikkeld voor het ontwerp 
en de productie van een nieuwe klasse anti-kankermoleculen uit van tabak 
afgeleide planten. Het gaat om atbodies (antibody-toxin-bioengineered), 
die ingezet worden voor gerichte kankerbehandelingen. Deze nieuwe 
technologie levert zeer krachtige moleculen (door de planten aangemaakte 
eiwittoxines) op. Daardoor kunnen kleinere dosissen worden geïnjecteerd 
om de gewenste therapeutische werkzaamheid te bereiken. Bovendien zou 
het gebruik van atbodies de bijwerkingen drastisch verminderen.

Al sinds de oprichting van atb therapeutics in 2018, steunt en moedigt de 
Stichting dit project van drie ondernemers aan: Dr. Bertrand Magy (CEO), 
Max Houry (COO) en Ludwig Camusot (Business Officer). 

2020 was een belangrijk jaar voor het team, dat met succes een aantal 
mijlpalen bereikte, waaronder de validatie van de geïmplementeerde 
technologie. De in vitro proofs of concepts 
en de allereerste in vivo resultaten onder-
steunen de pertinentie van de innovatie en de 
verwachte superioriteit van het platform en 
de atbodies. Er wordt gewerkt aan de ontwik-
keling van programma’s voor vloeibare en 
vaste kankers.

PROJECT
ONDERSTEUND SINDS

2015
481.000 €

PROJECT
ONDERSTEUND SINDS

2018
475.000 €
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Want morgen bereidt zich vandaag voor

Strenge selectiemethodologie

We analyseren en formuleren aanbevelingen voor 
alle dossiers die bij de Stichting worden ingediend, 
zelfs als ze niet worden weerhouden. De in aan-
merking komende projecten worden geanalyseerd 
op basis van 14 wetenschappelijke, commerciële 
en financiële criteria. Na een rigoureuze selectie 
van veelbelovende projecten helpen we de laure-
aten de stap naar ondernemerschap te zetten en 
hun ontdekking te verwezenlijken. De Stichting 
verstrekt hen niet alleen financiële middelen (tot 2 
miljoen euro per project), maar brengt hen ook in 
contact met bedrijfsmanagementexperts en een 
multidisciplinair wetenschappelijk netwerk.

We houden onze donateurs in alle transparantie 
op de hoogte van de voortgang van de projecten. 
Met ons 100% -model gaan alle schenkingen inte-
graal naar de projecten.

Ons interventiemoment

De Stichting komt tussen op een cruciaal moment in het proces, meestal net na de proof of concept. 
Onze missie is volbracht, wanneer een project erin geslaagd is de klinische testen tot in een vergevorderd 
stadium te doorstaan en nieuwe substantiële vormen van kapitaal noodzakelijk zijn, om de behandeling 
tot aan het bed van de patiënt te brengen.
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Een innovatie op het vlak van
immuuntherapie tegen 
eierstokkanker en colorectale kanker

Tijdens hun ongecontroleerde proliferatie produce-
ren kankercellen verschillende receptoren aan hun 
oppervlak, die signalen uitzenden om het immuun-
systeem te verstoren. Een van die receptoren, CD47 
genaamd, heeft het vermogen om de kwaadaardige 
cel “onzichtbaar” te maken voor het immuunsys-
teem. Deze receptoren werken als een mantel van 
onzichtbaarheid, waardoor kankercellen kunnen 
blijven groeien zonder door ons immuunsysteem te 
worden gedetecteerd.

Met behulp van de immuuntherapie in kwestie 
(TAX2 genaamd), die Apmonia Therapeutics  
aan het ontwikkelen is, kunnen de witte bloedcellen 
van patiënten de schadelijke cellen onder de man-
tel van onzichtbaarheid ontmaskeren en aanvallen, 
om ze te vernietigen.

Het TSP-1-eiwit, dat de receptor-verstoppers acti-
veert, speelt een zeer belangrijke rol bij eierstok- en 
colorectale kankers.

Twee veelbelovende projecten onder de loep

Een nieuwe generatie van  
verbeterde “raketten”,  
die enkel kankercellen doden

Waar chemotherapie en bestraling geen onder-
scheid maken tussen gezonde cellen en kanker-
cellen, vallen gerichte kankertherapieën alleen de 
laatste aan. Om ze te treffen en te vernietigen, 
wordt een ADC (Antibody Drug Conjugate) in het 
lichaam geïnjecteerd: een ‘’raket’’ die bestaat uit 
een doelzoekende kop (monoklonaal antilichaam), 
een schakel (linker) en een lading “giftige stoffen” 
(payload). De schakel is echter broos, waardoor 
onderweg een deel van de lading kan verloren gaan. 
Dat kan problemen met vergiftiging opleveren en 
ongewenste effecten veroorzaken op andere cellen 
dan die van het beoogde doelwit.

Het bedrijf Mablink Bioscience heeft een speciale 
coating ontwikkeld, die de lading aan de “raket” 
vastmaakt en ze stabiliseert. De volgende ontwik-
kelingsfasen hebben tot doel de talrijke voordelen 
van het concept bij vaste en vloeibare kankers te 
bevestigen. 

De steun van 
de Stichting voor 

deze twee projecten 
zou in 2021 vorm 

kunnen krijgen



Als u een Belgische, Franse of Luxemburgse ingezetene bent 
hebt u recht op een belastingaftrek indien u stort uw gift op 
Rekening: Koning Boudewijnstichting / FFM
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: +++ 197/0370/00076 +++ 

(belangrijk deze te vermelden)

Als u in een ander Europees land of in de VS verblijft
kunt u ook genieten van een belastingaftrek afhankelijk van uw land.
Contacteer ons om te weten hoe verder te gaan
info@fournier-majoie.org

Als u geen fiscaal attest nodig hebt
kunt u rechtstreeks aan onze stichting doneren
Rekening: Stichting Fournier-Majoie
IBAN: BE67 9605 4048 1487
BIC: ABNABE2AIPC
Mededeling: Impactverslag

Bezoek onze nieuwe website: 
www.fournier-majoie.org

De Frélaan 269 / bus 44  - 1180 Brussel - België
Email : info@fournier-majoie.org
Tel: +32 2 370 47 25

Doe een gift

Word lid van de Circle 
of Venture Philanthropists

against Cancer

Toegewijde weldoeners,
 blijvende giften, 

een sterke impact


