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A SISTER’S HOPE 
FUNDS BREAST 
CANCER 
RESEARCH TO 
SAVE LIVES

De zesde editie van de Pink Moon Run & Walk bij het Muiderslot wordt de grootste tot nu toe!

Radio reclames wekken 
belangstelling voor A 
Sister’s Hope evenementen! 

De stem van Olga Commandeur 
dringt door bij de Sky Radio luisteraars 

in Nederland, mensen gaan naar de 
website en registreren zich om een 
genezing voor borstkanker mogelijk te 
maken! 

 De eerste mogelijkheid om mee te 
doen met een van de evenementen is de 
jaarlijkse Pink Moon Run & Walk bij het 

12e eeuwse Kasteel het Muiderslot. 
Registratie geld is 28 euro incl. T-shirt! 
Neem gezellig je vrienden, buren etc.. 
mee naar de Pink Moon Run & Walk.  
Give a Sister Hope.

Go to www.PinkMoonRun.nl  

“It's the action, not the fruit of the action, that's important. You have to do the right thing. It may not be in 
your power, may not be in your time, that there'll be any fruit. But that doesn't mean you stop doing the 

right thing. You may never know what results come from your action. But if you do nothing, there will be 
no result.” 

                                           	
 	
 	
 	
 	
 	
 ― Mahatma Gandhi

Wandelaars en hardlopers van alle 
leeftijden zijn welkom bij de 6e 
editie van de jaarlijkse Pink Moon 
Run & Walk bij het Muiderslot op 
12 juli 2014.

Pink Moon Run & Walk in Jackson, 
Missouri, vindt plaats op zaterdag 
1 november 2014. 

APRIL-MEI 2014

PINK MOON RUN & WALK
12 JULI, 2014

Registreer je nu!

Studenten van het Klooster 
Leerhotel in Amersfoort 

organiseerden een prachtig 
fundrais diner waarbij de 

opbrengsten naar  A Sister’s 
Hope gingen. Hun “afstudeer 
project” resulteerde in meer 

dan 5000 euro voor 
wetenschappelijk onderzoek 

naar borstkanker!

Onze grootste dank gaat uit 
naar de studenten en het 

Klooster Leerhotel!

http://www.PinkMoonRun.nl
http://www.PinkMoonRun.nl
http://www.goodreads.com/author/show/5810891.Mahatma_Gandhi
http://www.goodreads.com/author/show/5810891.Mahatma_Gandhi


fund-raising tips:

VRAAG. VRAAG.

1. WEET WAT JE VRAAGT
Als je mensen om een donatie vraagt, 
vertel dan waarom je mee doet met A 
Sister’s Hope. Geef mensen ook een 
idee wat ze kunnen sponsoren. 
Bijvoorbeeld 1 euro per km. 

2. WEES ZELFVERZEKERD
Het is een feit, mensen vinden het 
moeilijk om geld te vragen. Denk hier 
eens over na: onderzoek is niet gratis, 
en in zware economische tijden, zijn 
onze gelden juist zo belangrijk! Als jij 
niet helpt, wie doet het dan wel?

3. WEES TROTS
De meeste mensen zouden niet doen 
wat jij nu doet om 1500 euro bij 
elkaar te verzamelen en 60km te 
wandelen.Jij bent anders! En dar mag 
je trots op zijn! 

4. ZET HOOG IN
Zet hoog in!  Keep reaching for the 
stars!

5. ALWAYS REMEMBER

Acties van deelnemers brengen 
A Sister’s Hope onder de 

aandacht

Postbus 76713 1070 KA Amsterdam    www.ASistersHope.org

6257 N. McCormick Blvd. #104, Chicago, IL  60659

2014

8e jaarlijkse A Sister’s Hope 
60K Walk - October 11&12

A Sister’s Hope zet zich 
het hele jaar in om 
gelden op te halen 

voor onderzoek naar 
borstkanker.  2014

Take a Swing at Breast 
Cancer golf toernooien

Op 12 mei werd “Take a Swing at 
Breast Cancer” in Jackson, Missouri 
georganiseerd. Ook dit toernooi 
was weer een groot succes! 

www.TakeaSwingatBreastCancer.org

http://www.ASistersHope.org
http://www.ASistersHope.org
http://www.TakeaSwingat
http://www.TakeaSwingat

