!

Lieve deelnemers, sympathisanten, onderzoekers en crew van
A Sister’s Hope
Samen kunnen we iets moois bereiken!
In 2009 heb ik het idee opgevat oud tandengoud te verzamelen
om zo geld in te kunnen zamelen voor borstkankeronderzoek.
Inmiddels hebben we in 2011 bijna 30.000 euro opgehaald en
totaal al meer dan 50.000 euro in de afgelopen 3 jaar.
Tot nu toe is deze inzameling bij tandartsen in Alkmaar goed
bekend en in Noord-Holland al redelijk bekend.
De ruim 7000 tandartsen in heel Nederland hebben gemiddeld
genomen een goede vertrouwensband met hun klanten en
daarmee kunnen we samen ons voordeel doen.
Jullie willen graag gesponsord worden om de 1500 euro startgeld
te verzamelen en ik wil zoveel mogelijk collega’s mobiliseren om
deel te nemen aan het tandengoud spaarprogramma.
Mijn voorstel is het volgende.
1. Maak een afspraak met je tandarts en vermeld erbij dat je
iets extra’s wilt vragen. ( beetje nieuwsgierig maken)
2. Maak thuis van te voren een stevige envelop klaar
(bubbeltjes envelop) en schrijf daarop het antwoordnummer
van mijn praktijk en als afzender de praktijk van je tandarts.
3. In de praktijk aangekomen, vraag je de tandarts om een
sponsorbijdrage voor jouw deelname aan A Sister’s Hope
60k. De passie waarmee je dit motiveert, zal genoeg zijn.
Tandartsen komen regelmatig patiënten tegen die met
borstkanker te maken hebben gehad. Betrek de vaak
vrouwelijke medewerkers in je motivatie verhaal.
4. Na deze vraag en eventuele antwoord, vertel je over mijn
missie om zoveel mogelijk collega’s te vragen het oude
tandengoud te reserveren voor een goed doel. Ons goede
doel. Geef er eventueel wat kaartjes van A Sister Hope bij.

5. Je geeft daarna de envelop aan de tandarts met het verzoek
deze op de bus te doen als er tandengoud is verzameld, het
liefst voor de zomervakantie.
6. Als je dit hebt gedaan, hoor ik graag van je, liefst per email,
hoe deze ontmoeting is gegaan. Vermeld daarin tevens de
gegevens van de tandarts en van jou als deelnemer (naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres).
7. Met deze informatie kan ik nog contact opnemen met mijn
collega, één en ander toelichten en eventueel verder
motiveren. Voor mij zijn jullie een vertrouwde ingang naar
elke praktijk in Nederland en wordt het mogelijk om mijn
missie waar te maken en weer meer te verzamelen dan
afgelopen jaar.
Vertrouwen en passie om samen iets te bereiken is het doel.
Mijn ervaring is dat vooral implantologen en parodontologen
gemiddeld meer tandengoud verzamelen dan tandartsen. Elke
gram is er één en alles is welkom. Ook als je zelf nog een oude
kroon hebt liggen, kan deze bijdragen aan het resultaat.
Ons adres.

A Sisters Hope
p/a EDM Tandartsen
Antwoordnummer 83101
1830 VA Koedijk
NB het is niet de bedoeling opbrengsten te verdelen over de
deelnemers.
Dit is een actie om bij te dragen aan ons gezamenlijke doel.
Zo veel mogelijk geld voor borstkankeronderzoek in
Nederland.
Bedankt voor je interesse en succes met jouw activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Erik de Maijer, tandarts met een missie en lid van team Piece of
Cake. info@edmtandartsen.nl
072-5616062

