
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Olá, 

www.facebook.com/plooschterprojet 
 

Internet: plooschterprojet.wordpress.com 

O meu nome é Yannick Lieners e aos 25 foi-me diagnosticada uma leucemia mieloide. O meu tipo de leucemia pode 

ser tratado por medicação. No correr da minha terapia talvez venha a precisar de doação de células de tronco ou de 

sangue. Mas é pouco provável. 

Certos pacientes estão afetados com outro tipo de leucemia, os quais são dependentes de um transplante de células 

de tronco. Esses pacientes fazem uma quimioterapia muito mais forte e um mês mais tarde estão tratados. Durante 

esse intervalo, entre dois tratamentos, é necessário encontrar dadores, se não o problema regressa e têm de 

recomeçar toda a terapia desde o início. Infelizmente no Luxemburgo cada terceiro utente não encontra dador 

compatível e isto deve ser ao facto de não haver suficientemente pessoas registadas (dadoras). 

Para ajudar essas pessoas empenhei-me, de começar o projeto « den Plooschter » o que significa em português 

“o Penso”. Para poder ajudar, existem três possibilidades, as quais passo a explicar : 
 

 
1) Registar-se para doar células estaminais. 

 

Todas as informações estão disponíveis em : 

http://www.plooschterprojet.wordpress.com  /  email: plooschterprojet@hotmail.com 

 
2) Para as pessoas, as quais não podem ser dadoras de sangue respetivamente de células estaminais 

(ou que já são dadoras e querem fazerem mais), várias possibilidades de ajuda são propostas: 
 

- Ir a Cruz Vermelha fazer uma simples análise de sangue (e diretamente saberão se podem ser dadores). 

Informações disponíveis em : 

http://www.croix-rouge.lu/de/don-du-sang/ 

http://www.croix-rouge.lu/de/sauvez-une-vie/ 

Ou ligar para o telefone : 2755-4000 

 
- Fazer dom em dinheiro 

Caso faça um dom em dinheiro, agradeço que indique na comunicação: “Plooschter Projet Lieners Yannick”. 

Eu, proponho 3 fundações: 

Plooschter Projet:  www.plooschterprojet.wordpress.com              CCPLULL: LU67 1111 7033 0252 0000 

Fondation Cancer: http://www.cancer.lu/ BCEE : LU21 0019 1755 1788 1000 

Fondatioun Kriibskrank Kanner: http://www.fondatioun.lu/ BIL : LU17 0028 1408 4840 0000 

 
- Registar-se como dador de órgãos 

Informações disponíveis em: 

http://www.protransplant.lu/ ou no numero : 691535353 

O cartão de dador de órgãos pode ser pedido através do site internet protransplant cujo envio será feito pelo correio gratuitamente. 

 
3) Divulgar a foto do projeto “Ploschter” através do facebook, colocando-a como foto do seu perfil. 

O objetivo de este projeto é sensibilizar o maior número de pessoas para ajudar ativamente os doentes de cancro. E 

mostrar-lhes que através de um simples dom de sangue podem, quem sabe salvar uma vida. A mim pessoalmente, o 

facto de ver um grande número de pessoas mobilizadas pela causa, dá-me força para lutar contra a doença 

(leucemia). 
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