
   
 

 
 

 

 
 
 
 
#savelarissa – KRUU.com biedt ondersteuning bij belangrijke 
typeringsactie in Stuttgart op 4 maart 2018 

 
Grote typeringsactie in Stuttgart, de kleine Larissa zoekt haar genetische tweeling! 
Wie nog niet getypeerd is en wil helpen, komt op zondag 4 maart 2018 tussen 11:00 
- 16:00 uur naar het GaZi-stadion in Stuttgart / De startup uit Heilbronn KRUU.com 
ondersteunt deze actie en vestigt op sociale media de aandacht op de 
stamceldonatie van de DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). 

 
De achtjarige Larissa uit Stuttgart lijdt aan MDS en zoekt haar „genetische tweeling“. Het 
meisje dat aan de levensbedreigende aandoening lijdt, is de dochter van Steffen Müller, 
aanvoerder van de fanafdeling van de Stuttgarter Kickers. Onder de oproep #savelarissa en 
het motto “Helden gezocht!” ondersteunen reeds talrijke prominente personen zoals Jürgen 
Klinsmann en uiteraard de Stuttgarter Kickers de grote typeringsactie. 
 
Een stamceldonatie is de enige overlevingskans voor de levenslustige Larissa. De 
wereldwijde zoektocht naar een geschikte donor is namelijk tot nu toe zonder succes 
gebleven. Wie dus gezond, tussen 17 en 55 jaar is en wil helpen, meldt zich op zondag 4 
maart 2018 tussen 11:00 - 16:00 uur in het GaZi-station auf der Waldau in Stuttgart om zich 
als stamceldonor van de DKMS te laten registreren. 
 
De startup uit Heilbronn KRUU.com ondersteunt deze actie ter plaatse met zijn drie 
fotoboxen. Elke geregistreerde stamceldonor heeft de kans om zich te laten fotograferen en 
zijn foto met de melding „Ik ben getypeerd, en jij?“ direct op de sociale media te delen. 
Daarmee wordt er op nog meer aandacht voor de stamceldonatie van de DKMS gehoopt. 
 
Registratie is pijnvrij, eenvoudig en snel. Na het invullen van de toestemmingsverklaring 
wordt deze via een uitstrijkje van het wangslijmvlies met een wattenstaafje uitgevoerd. De 
familie van de kleine Larissa is verheugd met de grote troost vooraf en hoopt een geschikte 
donor te vinden 
 
Hier vindt u alle belangrijke gegevens in een overzicht: 
 
zondag 4 maart 2018 



van 11:00 tot 16:00 uur GAZi-stadion auf der Waldau Guts-Muths-Weg 4 
70597 Stuttgart 
 
Meer informatie vindt u op de ingerichte homepagina www.savelarissa.de of op de 
Facebookpagina → www.facebook.com/savelarissa 
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KRUU GmbH  
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