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Geachte heer, geachte mevrouw, beste vrienden,

“Er valt nog zoveel te doen! ”... 
Zo luidde één van de laatste zinnen die mijn vader, Bernard 
Majoie, uitsprak bij het geven van zijn aanbevelingen om de 
Stichting, zijn filantropische project, op lange termijn te laten 
voortbestaan. 
Het mooiste eerbetoon dat ik hem kan brengen, is de fakkel 
nog hoger en verder te dragen: onze missie “Ondernemen 
om kanker te verslaan” voltooien met het redden van levens 
als doelstelling.

Want kanker blijft helaas een razend actueel probleem. 
Kanker is de 2e doodsoorzaak, met wereldwijd ruim 10 miljoen 
rechtstreekse slachtoffers per jaar, plus nog zoveel meer 
ouders, kinderen, gezinnen, collega’s en vrienden die getroffen 
worden.

2021 was voor de Stichting een jaar met tal van interessante 
ontmoetingen, waarbij we meer dan 300 nieuwe donateurs 
mochten verwelkomen binnen onze Circle of Venture 
Philanthropists. Wat hen aansprak? Onze werkmethode 
gebaseerd op een combinatie van ondernemerschap en 
filantropisch engagement, maar ook onze vaardigheid om 
hoogstaande projecten te selecteren, en ten slotte ook ons 
100% model.

Daarnaast was 2021 het jaar waarin Biogazelle, één van de 
eerste laureaten van de Stichting, werd overgenomen door 
CellCarta. De virtueuze cirkel trad in werking. Hulp-ontvangers 
groeiden uit tot hulp-verleners, waardoor we nieuwe projecten 
kunnen ondersteunen.

In 2021 konden drie onderzoeksprojecten rekenen op de 
steun van de Stichting. We concretiseerden een eerste 
bijdrage van 500.000 euro aan de ‘Onzichtbaarheidsmantel’. 
We versterkten onze deelname in het project ‘Tabak om 
kanker te genezen’ voor een bedrag van 232.000 euro.
Dankzij alle giften van vrijgevige donateurs en het engagement 
van verschillende corporate partners slaagden we erin onze 
doelstelling van 375.000 euro te verwezenlijken, en konden 
we een nieuw immunotherapieproject ondersteunen, namelijk 
‘Chasing the clouds’. Dank u dat we hierbij op uw hulp 
konden rekenen.

In 2022 krijgen we de kans om onze steun aan de 
‘Onzichtbaarheidsmantel’ te versterken, een project van 
doelgerichte therapie met uiterst positieve ontwikkelingen. 
Om dit project snel naar de klinische fase te brengen, en 
zo de eerste patiënten te helpen, streven we ernaar om 
888.000 euro in te zamelen.

De Stichting rekent op uw hulp om de onderzoekers-
ontdekkers kanker te helpen verslaan.

Bij voorbaat dank,

Jérôme MAJOIE 
Voorzitter en CEO

Ondernemen 
om kanker 
te verslaan
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2021 stond helaas in het teken van het overlijden 
van onze oprichter, Bernard Majoie.

Achter elk groot project schuilt vaak een groot figuur, 
wat voor onze Stichting niet anders is. Als doctor 
in de wetenschappen en in de farmacologie was 
Bernard Majoie ruim 35 jaar lang actief in R&D bij 
Laboratoires Fournier. Onder zijn bewind groeide 
deze laatste uit van een familiebedrijf met 400 
medewerkers tot een 4000 man sterk laboratorium 
van wereldorde. 

Na dit succes beslist Bernard Majoie om ‘de gunst 
terug te doen’, en richtte hij in 2007 een Stichting 
op, waaraan hij een deel van zijn persoonlijke 
fortuin schonk. Zijn doelstelling? Onderzoekers-
ontdekkers helpen die net zoals hij al te vaak op 
hindernissen stoten bij het verstrekking van efficiënte 
kankerbehandelingen. 

Eerbetoon aan onze oprichter, 
Bernard Majoie

Het doel is om deze wetenschappers te ondersteunen 
bij de verschillende medische, administratieve, 
financiële of ondernemersgebonden verplichtingen. 
Het zijn vaak zulke verplichtingen die een onderzoek 
doen mislukken, vooral door een gebrek aan de juiste 
middelen en begeleiding.

Met Bernard Majoie verliezen we een sterk en discreet 
figuur. Een man wiens eenvoud, welwillendheid en 
bescheidenheid een grote indruk achterlieten op al 
wie het geluk had zijn pad te kruisen. Een man die 
veeleisend was voor zichzelf, maar ook voor anderen, 
en een man wiens doordringende blik passie en 
enthousiasme uitstraalde, zelfs na al die jaren in de 
onderzoekswereld. 

Gesterkt door de vele steunbetuigingen van de pers 
en van onze laureaten verbinden we ons er in zijn 
naam toe om zijn nalatenschap voort te zetten in 
de strijd tegen kanker.
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Onze missie
Om kankerpatiënten te redden, combineren wij, 
als Venture Philanthropists, ondernemersgeest en 
onbaatzuchtige filantropische inzet.

Concreet bevordert de Stichting het welslagen van innovatieve 
kankeronderzoeksprojecten door ondernemersvaardigheden EN 
financiële middelen ter beschikking stellen van onderzoekers-
ontdekkers.



5

Met een gift voor de Stichting bent u er zeker 
van dat elke euro wordt aangewend 

ten voordele van kankeronderzoeksprojecten.
Al onze werkingskosten worden namelijk gedekt door 

een afzonderlijke dotatie die onze stichter Bernard Majoie 
reeds van bij het begin uitwerkte. 

100% model Venture
Philanthropy

Het unieke en efficiënte karakter van onze aanpak valt 
in twee woorden samen te vatten: Venture Philanthropy.

Het Engelse Venture slaat op onderneming, 
maar ook op risico. Onze begeleiding bestaat er juist in om 
de projectleider of het wetenschappelijke team de tools aan 

te reiken en advies te geven bij zijn of haar ondernemerschap, 
en tegelijk door de risco’s zoveel mogelijk te beperken aan 
de hand van impactmetingen en grondige studies van het 

potentieel van de projecten.

Philanthropy, want elke speler, gift en actie gebeurt volledig 
onbaatzuchtig, zonder enig persoonlijk gewin.
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Toegewijde mensen 
gemobiliseerd om onze 
missie te bereiken

Onze Stichting wordt sinds 2017 voorgezeten door Jérôme Majoie, 
zoon van onze oprichter Bernard Majoie.
De raad van bestuur bestaat uit zes leden, 
die elk pro bono werken.

Voor de uitvoering van haar missie steunt de Stichting ook op 
een wetenschappelijke en investeringsadviesraad. 

Deze bestaat uit experts in oncologie en in biostatistiek, 
industriële beroepsbeoefenaars in klinische ontwikkeling, 
alsook uit bestuurders van investeringsfondsen. De raad 

zorgt ervoor dat de geselecteerde projecten aan alle 
wetenschappelijke, commerciële en financiële criteria voldoen 
en in staat zijn om innovatieve en efficiënte oplossingen aan te 

reiken voor de huidige oncologische problemen.

Al deze adviseurs dragen pro bono toe 
aan de evaluatie en opvolging van de projecten.

De raad van bestuur

De Wetenschappelijke en 
en Investeringsadviesraad

Professor Jean-Pierre Armand
Doctor Vincent Brichard
Professor Marc Buyse
Doctor Rudy Dekeyser
Professor Ferdinand Lejeune

Doctor Jacques Mallet
Dhr. Jan Pensaert
Professor Martine Piccart
Dhr. Paul Van Dun
Doctor Jérôme Windsor

Jérôme Majoie, 
Voorzitter en CEO van de Stichting Fournier-Majoie
François Charlet,
Leidinggevend partner van Intuitae Zwitserland

Doctor Rudy Dekeyser, 
Managing partner van LSP Health Economics Funds 

Frédéric Galland, 
Financieel en administratief verantwoordelijke van de Stichting 
Fournier-Majoie

Jacques Mallet, 
Voorzitter en CEO van Gamma-X Corporate Advisory

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



7

De dagelijkse leiding van de Stichting is in de handen van een team bestaande uit Jérôme Majoie 
(voorzitter en CEO), Frédéric Galland (Financiën en Administratie), Mathilde Jooris (Filantropie) en 
Serge Schmitz (Strategie Fundraising en Communicatie). 

Het operationele team

Voor wetenschappelijke vragen doet de Stichting regelmatig een beroep op de expertise van Ana 
Maricevic voor de competitiviteitsanalyses, en op dr. Peter De Waele voor de wetenschappelijke 
aspecten en voor kwesties over intellectuele bescherming.

Expertises en netwerken
Onze laureaten kunnen daarnaast ook terugvallen op een breed netwerk van experts. Het kan daarbij gaan om 
wetenschappelijke experts (in oncologie, pathologie, galeniek, chemie, ...), technische experts (voor juridische 
kwesties, controles en kwaliteitsgaranties, intellectuele eigendom, ...), financiële experts (bijvoorbeeld om een 
schatting te maken van de waarde van de onderneming), en om business-experts (strategie, marktstudies, 
organisatie, communicatie, ...). 
We doen ook een beroep op ons netwerk in het kader van fondsenwerving bij onze contacten van durfkapitalisten, 
business angels, institutionele of privé-investeerders, publieke fondsen of stichtingen.
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Steun aan de Stichting Fournier-Majoie 
staat gelijk aan GROTE IMPACT

In 2021 leverden onze zes actieve projecten tot 27 nieuwe jobs 
op, en waren ze goed voor in totaal 131 banen.
Giften via de Stichting leiden dus ook tot economische groei, en 
zorgen ervoor dat jonge wetenschappers krachtige projecten 
kunnen ontwikkelen die nieuwe banen opleveren.

Ondanks de grote medische vooruitgang tast kanker nog altijd tal 
van levens aan van mannen, vrouwen en kinderen voor wie de huidige 
wetenschappelijke behandelingen nog ontoereikend zijn. Het gaat om 
een enorme uitdaging waar ieder van ons rechtstreeks of onrechtstreeks 
mee wordt geconfronteerd en waarvoor verder onderzoek van essentieel 
belang is. De Stichting ondersteunt onderzoekers-ontdekkers tijdens de 
vroegste ontwikkelingsstadia. Op die manier bevorderen we de kansen om 
het medisch arsenaal uit te breiden of te verbeteren en om dit arsenaal ter 
beschikking te stellen van een zo breed mogelijk publiek. Met uw steun 
helpt u levens te redden, de levenskwaliteit van onze patiënten te verhogen 
en de negatieve impact van deze aandoening elke dag een beetje meer 
te verminderen.

GEZONDHEIDS-
IMPACT

ECONOMISCHE 
IMPACT

Levensreddend 131 banen
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Het is de standaard hefboomratio die we bij giften aan de 
Stichting vaststellen. Een voorbeeld : dankzij de fiscale 
voordelen betaalt een donateur (woonachtig in België) die 
een gift van 100 euro doet, hier in werkelijkheid slechts 
55 euro voor. Deze € 100 komt in termen van openbare 
middelen echter overeen met een waarde van 133 euro. 
Bovendien laat dit bedrag toe om privé-investeerders aan te 
trekken, die op hun beurt een gelijk deel bijdragen, wat dus 
neerkomt op 200 euro. Anders gezegd: een werkelijke gift 
van 55 euro is dankzij het hefboomeffect 433 euro waard, 
of hoe € 1 uiteindelijk gelijkstaat aan € 8. 

Onze stichter, Bernard Majoie, was zich sterk bewust 
van de mogelijkheden die hij kreeg om ondernemer 
te worden en om “de gunst terug te doen”. Tot op 
vandaag blijft deze filosofie één van de motoren van 
onze werking. 
Zo verbindt elke laureaat die hulp van de Stichting 
ontvangt, zich ertoe om ook zelf toekomstige 
onderzoekers-ontdekkers te ondersteunen indien 
zijn initiatief positief uitdraait. 

Dit was het geval voor één van onze 
laureaten, Biogazelle. Deze klinische 
onderzoeksorganisatie ontwikkelde 
hoogstaande diensten rond genanalyse 
en -dynamiek. Waar de PCR-technologieën 
van Biogazelle initieel werden ontwikkeld 
in de strijd tegen kanker, konden 
ze ook worden aangewend voor de 
screening van COVID-19. Eind 2021 
werd Biogazelle overgenomen door 
de Canadese onderneming CellCarta. 
Een deel van de verkoopopbrengst 
werd gedeeld met de Stichting, om zo 
nieuwe kankeronderzoeksprojecten 
te ondersteunen. Dit zet een virtueuze 
cirkel in werking, waarbij uw gift 
meerdere opeenvolgende projecten 
kan ondersteunen.

ACHTVOUDIG
IMPACT

BLIJVENDE
IMPACT

Virtueuze cirkel€ 1= € 8
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De onderzoekers, de projecten, onze impact
De Stichting helpt onderzoekers
op een cruciaal moment Onze gemeten impact

Kerncijfers voor 2021

Enkele benchmarks sinds de 
oprichting van de Stichting

Het begint allemaal in een laboratorium waar een onderzoeker en zijn team een veelbelovende 
ontdekking doen. Vervolgens wordt een octrooi aangevraagd en worden hypotheses opgesteld 
om deze ontdekking om te zetten/verbeteren in een therapeutische oplossing. Vervolgens 
moeten zij het “proof of concept” leveren om aan te tonen hoe het in het lichaam werkt, om 
het eerste bewijs van werkzaamheid en tolerantie te leveren of om aan te geven hoe het op 
grote schaal en op stabiele wijze kan worden geproduceerd.

In dit stadium van de ontdekking houdt verdere ontwikkeling een extreem hoog risico in, 
als we weten dat, van de 10.000 moleculen er 100 de preklinische tests zullen doorstaan, 
10 de klinische tests en 1 misschien een behandeling zal worden die levens kan verbeteren. 
Ook rekening houdend met de tijd (gemiddeld 12 jaar) en het geld (meer dan 1 miljard EUR) 
die nodig zijn om een therapeutische oplossing op de markt te brengen, zijn investeerders 
moeilijk te vinden.

Het is op dit cruciale moment, net na de “proof of concept”, dat de Fournier-Majoie 
Stichting ervoor heeft gekozen om in te grijpen.  Zij verschaft financiële middelen EN 
ondernemersvaardigheden aan onderzoekers om het succes van de preklinische fasen te 
bevorderen en het project voor te bereiden op de klinische fasen, waarbij de eerste patiënten 
betrokken zijn. Vervolgens geven we het stokje door aan andere actoren, investeerders of 
industriëlen, met een deels risicovrij project dat reële medische perspectieven biedt.

6 lopende projecten

Over 200 projecten bestudeerd

8 nieuwe octrooien aangevraagd

27 nieuwe jobs bij onze laureaten

19 gesteunde projecten

33 octrooien aangevraagd

131 jobs binnen de onderzoekteams van onze laureaten

Over 9M € voor onderzoeksprojecten

10
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In het kader van gerichte kankerbehandelingen werkte ATB 
Therapeutics aan een innovatief platform voor de ontwikkeling 
en productie van een nieuwe klasse anti-kankermoleculen, 
op basis van afgeleiden van de tabaksplant. Deze moleculen 
werden atbodies genoemd (antibody-toxin-bioengineered). 
Deze atbodies vormen een alles-in-één-pakket, waarbij een 
‘homing head’ (doelzoeker) wordt gecombineerd met een 
toxine. Terwijl de eerste op zoek gaat naar de kankercellen, 
worden deze door de tweede vernietigd. 

De atbodies bieden meerdere grote voordelen:
• Zeer krachtig. De eiwittoxinen uit de plant hebben een veel hogere concentratie dan de 
chemische middelen. Zo bereikt men met een kleiner aantal het gewenste therapeutische effect.
• Veel minder giftig. Aangezien ze als alles-in-één-pakket werden ontwikkeld, 
gaat de toxische lading niet verloren tussen de injectie en de kankercellen, waardoor 
er veel minder bijwerkingen ontstaan.
• Snellere productie. Dankzij de technologische beheersing kunnen ze 2x sneller worden 
geproduceerd dan de traditionele ADC’s.

Na de ondertekening van de overeenkomst met iBio (wereldleider in de productie van plantaardige 
biologische producten) ter uitbreiding van de productiecapaciteit, wierf de onderneming in 
2021 extra personeel aan en breidde ze haar wetenschappelijke adviesraad uit met een aantal 
hoog aangeschreven personen.

PROFESSOR JO VANDESOMPELE 

ATB THERAPEUTICS
BERTRAND MAGY, MAX HOURY, 
LUDWIG CAMUSOT 

Neuroblastoom 
bij kinderen

Tabak om kanker te genezen

Neuroblastoom is een kinderkanker 
die het perifere zenuwstelsel aantast 
en verantwoordelijk is voor 9% van 
de kinderkankers. Jaarlijks worden 
in België 25 tot 30 nieuwe gevallen 
vastgesteld. Ruim tien jaar lang bood 
de Stichting financiële en operationele 
ondersteuning aan het team van professor 
Jo Vandesompele. Zijn werk is gericht op de 
identificatie van prognostische markers waarmee 
kinderen van meet af aan de meest geschikte 
gepersonaliseerde behandelingen kunnen krijgen. 
Dankzij deze nauwe samenwerking slaagde men 
erin een bestanddeel van het genetische materiaal 
te identificeren in het bloed van kinderen met een 
neuroblastoom. Dit bestanddeel kan gebruikt 
worden in een eenvoudige bloedtest, om zo 
de ernst van de aandoening te bepalen en de 
evolutie ervan te voorspellen. Momenteel wordt 
het klinisch potentieel van deze test gevalideerd 
door de ‘European Liquid Hope’-studie, een pan-
Europese studie met drie doelstellingen: evaluatie 
van de therapeutische respons, monitoring van 
minimale residuele aandoeningen en identificatie 
van diagnostische en therapeutische targets.

1 139 000 euro 475 000 euro

Project ondersteund 
sinds 2009 

Project ondersteund 
sinds 2018 
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DNALytics is een spin-off van de 
Université Catholique de Louvain. 

Qua know-how onderscheidt het 
bedrijf zich in de statistische 
analyse en de validatie van 
onderzoeksgegevens, alsook in 
de formulering van aanbevelingen voor de ontwikkeling en de 
verkoop van producten of diensten voor de gezondheidssector. 

In 2021 focuste de onderneming zich op de distributie van 
BRICKS, een reeks bio-informatica-softwareoplossingen voor 
R&D. Daarnaast gaf de spin-off zijn HERCULE-platform een 
opfrisbeurt waarmee grote biofarmaceutische ondernemingen 
hun productiegegevens kunnen consolideren en valideren.

PRECIRIX (VOORHEEN CAMEL-IDS)
PROFESSOR TONY LAHOUTTE

De Trojaanse lama DNALytics
DOCTOR THIBAUT HELLEPUTTE

Precirix is een biotech uit Jette (Brussel) die uiterst 
nauwkeurige radiofarmaceutische producten ontwikkelt 
en vervaardigt op basis van antilichamen van lama’s. 
Hiermee kunnen radioactieve isotopen zeer gericht naar 
de kankercellen worden gebracht.

Hun meest geavanceerde product, CAM-H2, bevindt zich 
in een internationale fase I/II klinische studie voor de behandeling van kankers die 
HER2-receptoren overexpresseren (borst, maag) wanneer deze hervallen of resistent 
zijn voor de standaard behandelingen. Twee andere onderzoeksprogramma’s leverden 
conceptuele preklinische bewijzen, zowel qua efficiëntie als qua tolerantie.
 
Deze technologie heeft als bijkomend voordeel dat ze volgens een theranostische 
aanpak werkt, waarbij diagnose en therapie met elkaar gecombineerd worden. In eerste 
instantie wordt het product in zeer kleine dosis gebruikt om de aanwezigheid en locatie 
van kankercellen te kennen, om deze vervolgens met een grotere therapeutische dosis 
te verwijderen.

In 2021 werd de CAM-H2-dosis voor de eerste patiënten van de klinische studie 
gevalideerd voor de behandeling van HER2-borstkankers met hersenmetastasen. Er 
werden meerdere akkoorden ondertekend voor de Noord-Amerikaanse en Europese 
productie van de bestanddelen van de radiofarmaceutische producten van Precirix.

481 000 euro 400 000 euro

Project ondersteund 
sinds 2015 

Project ondersteund 
sinds 2017 

12



13

Bij gerichte therapie worden zogenaamde ‘raketten’ (ADC’s 
genaamd) intraveneus toegediend. Deze bestaan uit een 
‘homing head’ (een doelzoekende kop), een link en een 
lading toxische agentia. Ze hechten zich op het oppervlak 
van de kankercellen vast aan hun doelwit en vernietigen 
deze, waarbij de gezonde cellen gespaard blijven. 
De ADC’s, die in de bloedsomloop worden meegevoerd, passeren langs de lever. Hier wordt 
het bloed gefilterd en worden schadelijke elementen onttrokken. Doordat de lever een deel 
van deze ‘raketten’ onderschept, zorgt ze ervoor dat de slagkracht tegen de kankercellen 
afneemt en de lever ongewenst vergiftigd wordt.

Met een eigen technologische platform ontwikkelde Mablink Bioscience een onzichtbaarheidsmantel 
die de cytotoxische lading omhult. Zo blijft deze lading onzichtbaar voor de filtercellen van 
de lever. Dit gepatenteerde hydrofiele omhulsel kreeg de naam PSARlink.

De eerste resultaten wijzen erop dat de therapeutische index (doeltreffendheid-tolerantie 
verhouding) van deze nieuwe generatie ADC’s 7 tot 10 maal hoger ligt dan bij de huidige 
generatie ADC’s.

In april 2021 ontving Mablink Bioscience, dankzij de veelbelovende resultaten, een eerste 
steun van de Stichting ten bedrage van 500.000 euro. In oktober 2021 werd een belangrijke 
licentieovereenkomst ondertekend met biotech Emergence Therapeutics. Op die manier 
kunnen er met deze nieuwe generatie ADC’s met onzichtbaarheidsmantel nóg meer 
kankertypes bestreden worden.

APMONIA THERAPEUTICS
DR. ALBIN JEANNE MABLINK BIOSCIENCE

JEAN-GUILLAUME LAFAY EN DR. WARREN VIRICEL

Chasing the clouds De onzichtbaarheidsmantel

Bij sommige kankers maken bepaalde 
cellen uiterst grote hoeveelheden van 
het TSP-1-eiwit aan. Deze verzamelen 
zich rond de kankercel en vormen 
een cluster van wolken waardoor ons 
immuunsysteem verstoord wordt en 
buiten werking wordt gesteld.

Bij colorectale en eierstokkanker wordt vaak 
gebruikgemaakt van deze tumorbestrijdende tactiek. In 
2020 werden er in Europa 519.820 personen getroffen 
door colorectale kanker, bij eierstokkanker ging het om 
66.693 vrouwen (bron: WHO-Globocan). Bovendien 
zijn de toekomstvoorspellingen weinig hoopgevend: 
bijna 1 op de 3 vrouwen overleeft het niet.

Apmonia Therapeutics ontwikkelde een product 
dat zich letterlijk vasthecht aan deze wolken en ze 
‘verjaagt’. Op die manier kan ons immuunsysteem de 
kankercellen opsporen en verwijderen. Het gaat om 
een erg veelbelovende immunotherapie.

Een nieuwe generatie antikanker- 
‘raketten’ met 7 à 10x hogere efficiëntie

375 000 euro 500 000 euro

Project ondersteund 
sinds 2021 Project ondersteund 

sinds 2021 

DNALytics
DOCTOR THIBAUT HELLEPUTTE
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Het focusproject in 2021: 
Chasing the clouds
MISSIE 2021 VOLBRACHT 
DANKZIJ ONZE DONATEURS!

Met al haar initiatieven voor fondsenwervingen streefde de Stichting 
ernaar om in 2021 een bedrag van 375.000 euro in te zamelen. Dit 
bedrag moest het mogelijk maken om het project op minder dan 
18 maanden tijd naar de klinische fase te brengen.
Op 31 december hadden onze donateurs 362.137 euro bijgedragen. 
Jérôme Majoie, voorzitter van de Stichting, droeg het ontbrekende 
bedrag op persoonlijke titel bij, zodat we ons engagement voor de 
ondersteuning van dit project konden bevestigen.

HET TOTAALBEDRAG 
VAN DE INGEZAMELDE GIFTEN 
IN 2021 TEN GUNSTE VAN DIT 

VEELBELOVENDE PROJECT.

€ 362.137 



15

Het focusproject in 2022: 
de onzichtbaarheidsmantel
Na de uiterst positieve resultaten in de preklinische fase is de ambitie 
om deze nieuwe generatie antikanker-‘raketten’ naar de klinische fase 
te brengen (waar testen op mensen beginnen). Deze behandeling kent 
een verhouding doeltreffendheid/tolerantie die 7 tot 10 maal hoger ligt 
dan de huidige gerichte therapieën. (Beschrijving op pagina 13 van dit 
rapport of op onze website.)
Dit hoge cijfer bleek mogelijk dankzij de onzichtbaarheidsmantel, een 
hydrofiele dekking dat cytotoxische agentia omhult die de kankercellen 
moeten vernietigen.
De laatste ontwikkelingen bieden grote perspectieven om ook andere 
kankersoorten met grotere slaagkans te behandelen.

De wetenschappelijke raad en de raad van bestuur van de Stichting 
besloten hun steun aan het project ‘Onzichtbaarheidsmantel’ van 
onderneming Mablink Bioscience te verhogen. Dit vergt een Serie 
A-fondsenwerving, en de Stichting zou 880.000 euro moeten bijdragen 
om er een succes van te maken.

Arthur’s papa leidt aan 
longkanker. De 7-jarige Arthur 

is grote fan van Harry Potter 
en zou dolgelukkig zijn als hij 

nog lang met zijn papa
 kon spelen.

SAMEN MET UW HULP 
IS DE DOELSTELLING OM 

OP TE HALEN
880.000 EURO
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The Circle of Venture Philanthropists

De kring van privédonateurs van de Stichting, de 
‘Venture Philanthropists’, kende in 2021 een sterke 
groei dankzij een nieuwe dynamiek.

We breidden onze communicatie (e-mails, mailings, 
social media, ...) naar onze contacten en donateurs 
uit om hen regelmatiger op de hoogte te houden 
van de vooruitgang van ondersteunde projecten.

Daarnaast hadden we kans om onze supporters 
in levende lijve te ontmoeten tijdens verschillende 
culturele, sportieve of feestelijke activiteiten.
Of het nu ging om een privéavond in het kader 
van de tentoonstelling ‘Banksy, Genius or Vandal’, 
een tennistoernooi in de Tennis Club Churchill of 
onze gala-avond ‘Coup d’Eclat’: kregen we de kans 
om onze vele nieuwe Venture Philanthropists, die 
bereid waren om kankeronderzoek te ondersteunen, 
samen te brengen.

Een extra warm 
hart voor :
Ons erecomité: Jean-Cédric van der Belen, 
Sarina de Ganay, Alexandra Mikolajczak, Sibylle 
Moreels, Maud Rey, Caroline de Strycker en Virginie 
Vaxelaire.
De heer en mevrouw Toussaint, graaf Arnaud de 
Broqueville, de vrienden van Bernard Devaux en de 
genereuze kunstenaars die ons hebben begeleid: 
Christophe de Fierlant, Kool Koor, Joël Moens de 
Hase.

Dank aan iedereen 
die ons rechtstreeks 
of onrechtstreeks 
heeft gesteund en 
zo bijdraagt aan 
het ‘ondernemen 
om kanker te 
verslaan’. Als eerbetoon aan Bernard Devaux
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Ons ondersteunen als onderneming 

Bedankt aan alle ondernemingen die ons in 2021 actief ondersteunden.

Ook als onderneming kunt u zich aansluiten bij onze missie.

• Door een deel van de verkoop van uw producten aan de Stichting te schenken. 

• Door uw medewerkers te vragen om zich in te zetten en hun steentje bij te dragen.

• Door producten of diensten aan te bieden.

• Door bij te dragen aan het slagen van onze acties en events via sponsoring.

• AXL-jewelry
• Bility
• Chetzeron
• Kinamania

Daarvoor hebt u de keuze uit verschillende acties, bijvoorbeeld:

Wilt u met uw onderneming graag meevechten tegen kanker vanuit een 
streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen? Neem dan contact 
op per e-mail info@fournier-majoie.org of per telefoon naar 02/370.47.25. Zo 
kunnen we onze gezamenlijke acties bespreken.

• L’une ou l’autre
• Louis Moinet
• Rothschild
• Stay young

Het totale bedrag aan donaties 
dat in 2021 is opgehaald om het 

project “Chasing the clouds” 
te ondersteunen

BEDANKT VOOR 
UW VRIJGEVIGHEID!
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Word lid van The Circle of 
Venture Philanthropists 

tegen kanker

Doe een schenking
Als u een Belgisch ingezetene bent:
Door een donatie van minstens 40 euro te doen tijdens het kalenderjaar, 
ontvangt u een fiscaal voordeel van 45% 
van het geschonken bedrag.

Bankrekening: Koning Boudewijnstichting / FFM
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Mededeling: +++197/0370/00076+++ 
          (belangrijk deze te vermelden)

Als u niet in België verblijft
of indien u geen fiscaal attest aanvraagt:
U kunt rechtstreeks een schenking doen
Bankrekening: Stichting Fournier-Majoie
IBAN BE43 0689 4204 2001
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: Impactverslag

www.fournier-majoie.org

De Frélaan 269 / bus 44 – 1180 Brussel – België
E-mail: info@fournier-majoie.org
Telefoon: +32 2 370 47 25

Volg al ons nieuws op social media.

Toegewijde weldoeners,
blijvende giften,

een sterke impact


