ZING MEE MET Bubble ID!

Op woensdag 26 april 2017, tijdens de Wereldweek voor Primaire Immuunstoornissen (2229 april), wil Bubble ID de onwetendheid rond PID doorbreken. Door te zingen in UZ Gent!
Zing mee met de Immunorap en maak PID of aangeboren immuunstoornissen een beetje
meer bekend. Want 1 op de 2000 Belgen heeft een PID maar de helft daarvan weet het nog
niet. En hoe sneller de juiste diagnose gesteld wordt, hoe groter de levenskwaliteit. De
Immunorap wil de alertheid rond PID aanscherpen.
Breng eveneens een bellenblazer mee, maak de grootste bel tijdens de ‘BURST THE
BUBBLE’ actie en doorprik het isolement van de PID patiënten.
Kom op woensdag 26 april 2017 om 13u30 naar UZ Gent. We leren je de Immunorap razend
snel aan en om 14u rappen we samen op het terrein naast het Kinderziekenhuis Prinses
Elisabeth. Daarna trekken we naar diverse poliklinieken.
Om de stemmen te smeren is er een zoete bar in de caravan naast het Kinderziekenhuis. Je
kan er heerlijke desserts en koffie kopen. En de opbrengst gaat naar Bubble ID, een fonds van
UZ Gent dat wetenschappelijk onderzoek naar PID ondersteunt.
Een cameraploeg van kinderziekenhuis 24/7 komt de bubble ID namiddag filmen. Graag
willen ze enkele patienten met PID volgen.
Wilt u hieraan meewerken? Geef dan uw naam door via info.bubble.id@uzgent.be.
Indien u liever niet gefilmd wordt, ook niet in de groep, gelieve een mail te sturen of ter
plaatse vermelden.
Wil je graag mee-rappen met Bubble ID? Stuur dan snel een mailtje naar:
info.bubble.id@uzgent.be . Tekst en filmpje op www.bubble-id.org
Vanaf 13:30 kan je samen met ons oefenen (locatie: vergaderzaal Hooft
Route 1007 – Gelijkvloers Kinderziekenhuis)
Bekijk onze website (www.bubble-id.org ) en deel de acties via
https://www.facebook.com/bubbleID.
Geef PID een stem tijdens de wereldweek!

IEDEREEN IS WELKOM !

PROGRAMMA: 13:30 - 16:00 Kinderziekenhuis Prinses Elizabeth UZ Gent
14:00 – 14:30 :
Immunobrigade zingt Immunorap aan de ingang van het Kinderziekenhuis
Bellenblaasmoment: BURST THE BUBBLE
14:30 – 15:30 :
Immunobrigade zingt in de wachtzalen
13:30 – 16:00 : Kinderziekenhuis (locaties binnen en buiten)
Doorlopend zoete bar aan de Kloencaravan ( gebakjes / Kloentaart / Koffie )
Opbrengst ten voordele van Bubble ID
Doorlopend kinderanimatie

MET STEUN VAN

