De Stichting Kuren Met Reuma (afgekort KMR) is opgericht op 10
februari 2000 en ingeschreven bij K.v.K. onder nummer 34129455 te
Amsterdam.
De Stichting heeft als doel:
Het bieden van financiële mogelijkheden aan minder draagkrachtige
reumapatiënten om te kuren Met reumapatiënten worden al diegenen
bedoeld die lijden aan enige vorm van reuma.
Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Door het nieuwe beleid van de overheid komen veel mensen met een
minimum inkomen in de knel. Vooral voor deze mensen willen wij
ons als vrijwilligers inzetten.
Hoe kan de Stichting haar doel bereiken?
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
inzameling en verkoop van tweedehandskleding.

Wat is het doel van de KMR?
De KMR wil de kwaliteit van het leven van patiënten verbeteren of
verlichten. Dat kan bijvoorbeeld door pijnbestrijding in de vorm van
“kuren” in een daarvoor speciaal ingericht kuuroord.
De behandelingen worden op het individu afgestemd.
De KMR bemiddelt speciaal voor reumapatiënten bij kuurreizen naar
zo’n kuuroord.
Patiënten met voldoende financiële middelen kunnen wel mee op zo’n
kuurreis. Zij hebben echter geen recht op een financiële bijdrage van
de KMR.
Hoe werkt de KMR?
De KMR verwerft het grootste deel van haar inkomsten uit de
inzameling en verkoop van tweedehandskleding.
Deze kleding wordt voornamelijk ingezameld via inzamelacties in
gemeenten in Nederland en via depothouders en het plaatsen van
kledingcontainers.
De depots zijn verspreid over heel Nederland.
Van de opbrengsten worden kuurreizen georganiseerd.
Wie kan donateur worden van de KMR?
De KMR is een stichting waar iedereen die lijdt aan een reumatische
aandoening donateur kan worden.
Ook niet –patiënten- kunnen donateur worden, doch zij kunnen geen
beroep doen op de stichting voor een geldelijke bijdrage om te kuren.
Iedereen kan in principe depothouder worden.
Verder kunt u ons steunen middels donaties, schenkingen en legaten
en anderen die op zoek zijn naar een goed doel hiervoor op ons
attenderen.

