
 
 

“Hoop is een lichtje in je hart dat je vandaag moed geeft en morgen kracht” 

  
Lieve Nederlandse en Italiaanse OMF vrienden, 
  

Als moeder van een zieke dochter, ben ik mij welbewust hoe belangrijk hoop is voor 
ieder van jullie met ME/cvs. Mijn man Don en ik besloten daarom om opnieuw te 
beginnen aan een Europese Tour of Hope in juni en zullen Nederland en Italië 
bezoeken (en ook IIME in Londen). Op die manier ben ik ook in staat om de 
Nederlandse en Italiaanse patiënten persoonlijk te bedanken voor hun steun en hun 
acties in het afgelopen jaar. 
  
Ik zou het fijn vinden om zo veel mogelijk patiënten, ouders en verzorgers te 
ontmoeten! Ik zal een update geven van OMF onderzoek om te vertellen wat we 
doen om ME/cvs te ontrafelen, hoop te delen, bewustzijn te kweken en iedereen te 
bemoedigen om samen te werken om deel uit te maken van de oplossing. Aan het 
eind van elke toespraak zal ik beschikbaar zijn om al jullie vragen te 
beantwoorden. 
  

OMF heeft zich toegewijd aan open en samenwerkend onderzoek. Ik kijk er naar uit 
om jullie binnenkort in Europa te ontmoeten om hoop en ideeën uit te wisselen om 
deze verschrikkelijke ziekte samen te overwinnen! 
  

Het Tourschema van OMF’s End ME/CFS Worldwide Tour - Het versnellen van 
samenwerkend onderzoek 

  
Nederland: Datum: 3 juni. Tijd: 13.30u. Lokatie: NH Hotel, Jaarbeursplein 24, 3521 
AR Utrecht. Organisatie:ME/cvs Vereniging. Sprekers: Linda Tannenbaum & Dr. 
Ruud Vermeulen. Voor meer info: www.me-cvsvereniging.nl. 
Gratis, aanmelden: contact@me-cvsvereniging.nl. 
  

Italië: Datum: 8 juni. Tijd: 14.30u-19.30u. Lokatie: Casa Insieme, Via Braghettone 
2, 36016 Thiene (VI). Organisatie: CFS Associazione Italiana onlus en Associazione 
CFS Veneto onlus. Sprekers: Linda Tannenbaum, Prof. Umberto Tirelli en andere 
vooraanstaande ME/cvs artsen. Voor meer info: http://www.acfsonlus.org/. 
Gratis, aanmelden: a.cfs.veneto@gmail.com. 
  

Met hoop voor iedereen, 
  

 
Linda Tannenbaum 

Directeur 
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