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8KM Run Winnaar
Hierboven:Ruwan Henrichs, 
winnaar van de 8km run, na het 
in ontvangst nemen van zijn 
prijs gaf hij een emotionele 
speech, zijn vriendin heeft 
borstkanker gehad en hij wil 
volgend jaar met 500 deelnemers 
aan de start staan.  

           photo by Jan van Aalzum

A SISTER’S HOPE
Juli-Aug 2013

Funding breast cancer research
Saving lives by funding research that looks for 
better treatments and a cure

 
5E EDITIE PINK MOON RUN & WALK BIJ HET MUIDERSLOT -  GROOT SUCCES!
Record aantal deelnemers bij de Pink Moon geven hoop voor de toekomstige 
8KM run & walk! 

Een prachtige zomeravond bij het 12e 

eeuwse kasteel het Muiderslot in Muiden, 

een mooi decor voor een energieke groep 

deelnemers aan de 5e editie van de Pink 

Moon. Vergezeld door teamcaptain van het 

veiligheidsteam Antoinette van Bruggen en 

de Swaboladies, cross promoter van A 

Sister’s Hope, dit jaar met het logo van A 

Sister’s Hope op hun wedstrijdkleding. 

Wandelaars en hardlopers kwamen na 8km 

over de streep en haalden meer dan 7500 

euro op voor borstkanker onderzoek om 

levens te redden. Met grote dank aan 

Roeland van der Mijn, kasteelbewaarder, en 

alle medewerkers van het kasteel voor hun 

gastvrijheid en flexibiliteit om dit evenement 

plaats te laten vinden. Zij maken de Pink 

Moon tot een waar feest van begin tot 

einde. Topfundraiser dit jaar was Monique 

van den Hoek, een vaste 60km wandelaar, 

die zich dit jaar richtte op de Pink Moon 

omdat zij er dit jaar niet bij is in oktober. Top 

jeugd fundraiser was dit jaar Dionne 

Spaltman, zij doet elk jaar mee met de Pink 

Moon en zet zich hard in om geld op te 

halen voor A Sister’s Hope sinds 2007. 

Lokale sponsoren van dit evenement zijn: 

Meyers Culi Café in Weesp, Slijterij 

Overmars in Weesp, Restaurant Graaf Floris 

in Muiden, Anne Max lunchroom in 

Amsterdam en wat mooie pakketten 

gemaakt door Astrid Affourtit. Gelden 

opgehaald door de Pink Moon gaan direct 

gepaard met het geld van de 60K Walk naar 

onderzoek! Om je direct te registreren, klik 

hier.

Registreren 
kan nog steeds 

voor de 60K 
Walk op 5 & 6 

oktober! 
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Goede doelen events voor borstkanker: welke moet je nu kiezen? A Sister’s Hope is een top keuze!

Als je opzoek bent naar een goed doel dat als doel heeft 

wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken dat 

veornamelijk gericht is op effectieve behandelmethodes om levens 

te redden dan is A Sister’s Hope de beste keuze. Sinds 2007 

heeft A Sister’s Hope 21 projecten gesponsord die geleid 

worden door 15 toponderzoekers uit 7 verschillende 

universitaire medische centra in Nederland. De focus is 

duidelijk. Geld gaat direct naar de onderzoekers. Gelden 

blijven niet op de bank staan terwijl onderzoekers geld nodig 

hebben. 

Elk jaar zijn er verschillende onderzoekers die geen geld krijgen 

omdat er grote sommen geld zijn gereserveerd voor meerderjarige 

projecten waarbij gelden jarenlang onaangetast op een rekening 

staan terwijl er elke dag 9 vrouwen overlijden aan de gevolgen 

van borstkanker. Dit is onacceptabel en dit moet veranderen. 

Als een onderzoeker 2,5 miljoen euro nodig heeft voor een 

onderzoek dan kunnen zij het eerste jaar 750.000 euro 

krijgen en het volgende jaar om meer geld vragen, 

tegelijkertijd kunnen er dan van de overige gelden weer 

onderzoekers van start met hun onderzoeken. Tijd is kritiek. Als 

iemand die jij lief hebt, goed kan worden behandeld door snel te 

handelen, dan wil je niet wachten op gelden die vast staan ergens op een 

bankrekening. Toch? 

Aankomende events
Augustus - Hard Rock Cafe 
-“His & Hers” campagne

Sept. 8 - voor A Sister’s 
Hope: [Z]aan de Wandel en 
 Voorne Putten Loopt

Sept. 19 - A Sister’s 
Hope Researcher Congress

Oct. 5&6 - 7e editie A 
Sister’s Hope 60K Walk

HOPE OPPORTUNITY PURPOSE END

Hold onto hope
Believe in 
what you are 
doing. Give 
others the 
belief we can 
beat cancer.

Take this one
The 60K Walk  
opportunity is 
a way you can 
make a huge 
difference to 
beat cancer.

We all have it
Each of us has 
purpose and if 
we combine our 
talents and 
energy, we can 
beat cancer.

This disease
We all want to 
see an end to 
it. Let’s work 
together to 
beat cancer.
Register HERE 

        LEARN FROM THE PAST, SEE OUR FUTURE 

               CONGRES
     19 SEPTEMBER 2O13

Op donderdag 19 september 2013 wordt het eerste A Sister’s Hope 
Congres georganiseerd. Onderzoekers die door A Sister’s Hope 
werden en worden ondersteund in de afgelopen 6 jaar presenteren 
hier hun onderzoeken, zij delen hun kennis over de laatste 
inzichten in hun onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van 
borstkankeronderzoek in Nederland.  !

Programma

16.30 uur Ontvangst
16.55 uur Start congres
17.00 uur Dr. W. Mesker LUMC*
17.25 uur Dr. D. Peeper NKI-AVL*
17.50 uur Noëlle Meisner DHL Express-sponsor
18.00 uur Verhaal van deelnemer met borstkanker
18.10 uur Video A Sister’s Hope 60KM
18.20 uur Pauze met broodjes en drankjes
18.50 uur Dr. C. Moelans UMCU*
19.15 uur Dr. S. Linn NKI-AVL* 
19.40 uur Conny Bressers Roche Nederland BV-sponsor
19.50 uur Panel discussie met onderzoekers
20.10 uur Video A Sister’s Hope Algemeen
20.30 uur Borrel
21.00 uur Einde

Olga Commandeur, Ambassadeur van A Sister’s Hope is 
de moderator van deze avond. 

*Na elke presentatie is er de gelegenheid tot het 
stellen van vragen aan de onderzoekers.

DATUM
19 september 2013

TIJD
17.00 uur tot 21.00 uur

LOCATIE
NKI - AVL 
Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam  
Ontvangst: Auditorium

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden door een email te sturen 
naar:
Info@ASistersHope.org vermeldt u in deze email 
duidelijk uw naam en eventueel de naam van de 
persoon die u meeneemt. U kunt zich ook via de 
website opgeven: www.ASistersHope.org 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Martje Hoekmeijer. 
Email: Martje@ASistersHope.org of 06-47941730

VERVOER
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van het 
NKI-AVL. Reizen met het OV naar het AVL is ook 
mogelijk u kunt deze mogelijkheid bekijken op de 
website van het NKI-AVL. www.AVL.nl 

PRIJS
Er zijn geen kosten verbonden aan het bezoeken van 
dit congres.

Dit congres wordt georganiseerd en ondersteund 
door:!

Help - help onderzoek mogelijk te maken
Onderzoek - onderzoek is hard nodig
Positief - leef positief en help elkaar
Einde - samen een einde maken aan borstkanker

Registreren 
kan nog steeds 

voor de 60K walk 
op 5 & 6 
Oktober !

HOLD ONTO H-O-P-E

Registreer 
je NU. 

Klik hier   
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