
Benefietconcert t.v.v.
Fonds kind en orgaantransplantatie

Wanneer? 
Zondag 22 november 2015 
vanaf 13.30 uur

Waar?
Centraal auditorium
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Parkeren? 
Parkeren kan op de bezoekersparking 
en op parking De Villa.

Ticket kopen? 
Wees zeker van je plaats en koop je ticket in voorverkoop via
www.kuleuven.be/mecenaat/kindenorgaan.

Of koop je ticket op de dag zelf aan de kassa.
* volwassenen: 20 euro / 25 euro aan de kassa
* + 12 jaar: 10 euro
* – 12 jaar: gratis 

Meer info?
Voor inhoudelijke vragen: kim.rowan@uzleuven.be 
Voor informatie over de activiteiten van het fonds: 
www.kind-en-orgaantx.be

Praktisch

Zondag 22 november 2015

UZ Leuven campus Gasthuisberg
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Zin in een streepje muziek? We nodigen je van harte uit op het benefietconcert van het 
fonds kind en orgaantransplantatie. Je geniet van de muziek en steunt tegelijkertijd 
kinderen die met orgaanfalen geconfronteerd worden.

Programma

In 2014 stonden ruim 15 000 mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie binnen de 
Eurotransplantregio. Amper 8 500 van hen kregen een orgaan. Ook zo'n 200 kinderen (jonger dan 16 jaar) 
hebben het elk jaar moeilijk om aan een geschikt orgaan te geraken. Met alle gevolgen vandien. 

Om de overleving en de levenskwaliteit van kinderen met een ernstige nier-, lever- of darmziekte te verbeteren, 
is doorgedreven onderzoek en preventie van orgaanfalen op deze kwetsbare leeftijd van groot belang.  
Het fonds kind en orgaantransplantatie wil daarom wetenschappelijk onderzoek in dat domein financieel 
ondersteunen.

Een transplantatie heeft bovendien niet alleen impact op het kind, maar op het hele gezin en diens omgeving, 
op zowel psychologisch, sociaal als economisch vlak. Deze families hebben dan ook baat bij ondersteuning 
en deskundige begeleiding. Het fonds zoekt mee naar oplossingen en helpt gezinnen waar nodig.

13.30 uur
Welkomstreceptie

14.00 uur
Muziekatelier voor kinderen
Dansen, zingen, instrumenten ontdekken

15.00 uur
Dynamisch concert door Koninklijke Harmonie Sint-Jozef uit Tielt-Winge
Het harmonieorkest met maar liefst 60 muzikanten brengt een verfrissend en 
gevarieerd repertoire: van klassieke werken en lichte muziek over concertwerken 
tot film- en popmuziek.
Voor de allerkleinsten is er opvang voorzien tijdens het concert.

16.30 uur
Afsluitende receptie


