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Het kan misschien lastig zijn om een 
keuze te maken waar je je geld aan 
geeft deze dagen. Een aantal punten 
die je in gedachten kunt houden als 
je een keuze maakt zijn:

Welke stichting ligt je na aan het 
hart? 

Welke stichting heeft voor je gevoel 
de meeste impact op waar de 
stichting voor staat?

Spendeert de stichting de gelden op 
een efficiënte en goede manier?

Is de stichting gefocust op 1 doel en 
kan je precies na gaan waar de 
gelden heen gaan?

Hoe lang duurt het voor de 
stichting de gelden ook 
daadwerkelijk uitgeeft?

Als wetenschappelijk onderzoek 
naar borstkanker de focus is waar jij 
je geld aan uit wilt geven dan is

(Vervolg op volgende pagina) 

A Sister’s Hope heeft een focus

We kennen allemaal wel iemand 
die borstkanker heeft of heeft 
gehad. Als we de handen ineen 
slaan en ons inzetten kunnen we 

borstkanker verslaan. 
Registreer je nu!

SAFETY & CLEANUP CREW CHECK-IN TEAM ROUTE SUPPORT

YOU ARE THE ANSWER

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


(vervolg van vorige pagina)

Stichting A Sister's Hope een hele 
goede keuze. 

We bestaan alleen maar om gelden op 
te halen die direct naar 
wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker gaan om levens te redden. 

Ons motto is vanaf het begin geweest:
 

“Dedicated to raising significant 

funding for breast cancer research; 
committed to helping individuals 

realize their own power to make the 
world what we dream it can be.”

A Sister's Hope organiseert 
evenementen om mensen actief deel te 
laten nemen in de strijd tegen 

borstkanker. De prioriteit ligt op het 
redden van levens en om onderzoekers 
hun werk zo goed en snel mogelijk te 
laten doen. De onderzoeksvoorstellen 

worden vroeg in het jaar vastgesteld. 
Nadat alle gelden zijn opgehaald na de 
60KM Walk, het grootste evenement 

van A Sister's Hope, worden de gelden 
al meteen overgemaakt in december 
van datzelfde jaar. We houden niet van 

ingewikkeld, dingen en zaken moeten 
simpel blijven, het zal alles alleen maar 
vertragen en dat willen we niet, elke 
dag is er weer een en we willen 

niemand meer verliezen. 

Elke dag dat we dichterbij een genezing 
komen kunnen we de levens van 41 

mensen per dag redden. Elke dag in 
Nederland krijgen 41 mensen de 
diagnose borstkanker. Kan het iemand 

zijn die je kent? Kan je het zelf zijn? Of 
iemand die je lief hebt? A Sister's Hope 
legt de focus op het redden van levens, 
die van jou en die van de mensen die je 

lief hebt.  Elk jaar lopen er mensen met 
ons mee, die voor hun leven meelopen, 
omdat ze weten dat ze het niet gaan 

overleven. Ze hebben jou nodig!  Ga 
naar de website en registreer je nu!  

www.ASistersHope.nl

De focus van A Sister's Hope: is om onderzoekers te 
helpen een genezing te vinden

SNAPSHOTS

JOKE DE KRUIJF

LUNCH CREW

SURVIVING/WALKING

PIT STOP DAY 2
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Idee voor jouw tandarts!

Sinds 2008 sparen wij, met mijn team van 
EDM Tandartsen uit Koedijk, oud tandengoud 
voor een stichting die onderzoekers ondersteunt 
in hun zoektocht borstkanker te voorkomen, 
vroeger te kunnen ontdekken of goed te kunnen 
genezen. Met het tandengoud hebben wij in de 
afgelopen 4 jaar ruim 85.000 euro over kunnen 
maken naar de stichting.

In de regio Alkmaar is mijn actie goed bekend 
en doneren nu veel tandartsen, parodontologen, 
implantologen en kaakchirurgen uit Alkmaar, 
Den Helder en Hoorn hun tandengoud naar ons. 
Ook doet een enthousiaste tandtechnieker mee 
uit Langedijk. Elephant Dental te Hoorn steunt 
de actie door kosteloos te raffineren.

Borstkanker raakt bijna elke tandartspraktijk. 
De praktijksamenstelling bestaat uit veel 
vrouwen (collega's, assistenten, preventie- 
assistenten, mondhygiënisten, receptionisten), 
we hebben vrouwelijke cliënten en iedereen 
heeft wel familie, vrienden of kennissen die 
geconfronteerd zijn met de diagnose 
borstkanker.

Door tandengoud te sparen, kunnen we op 
eenvoudige wijze een belangrijke bijdrage 
leveren zonder om geld te vragen. In onze 
praktijk krijgen klanten de keuze; zelf 
meenemen, schenken aan het rode kruis of aan 
A Sister's Hope voor borstkankeronderzoek. 
Voor verdere informatie verwijs ik naar:

Website EDM Tandartsen 
www.edmtandartsen.nl/
Weblog Team Piece of Cake www.team-piece-
of-cake.blogspot.nl/

“Het goud van de kronen die verwijderd 
worden, hoeft u niet meer weg te gooien maar 
kan nu helpen bij het onderzoek naar 
borstkanker, A Sister's Hope.” - Marco 
Gresnigt, tandarts

Met vriendelijk groet,
Erik de Maijer, tandarts

ABRI

De 2013 editie poster van A Sister's 
Hope in de bushokjes zullen een 
koninklijk tintje hebben. Vanaf 
begin april zijn ze door het land te 
zien, te beginnen in Den Helder, 
Leeuwarden, Groningen en 
Nijmegen. Later ook in Den Haag, 
Rotterdam, Amstelveen en 
Amsterdam.

LUCIENNE
Lucienne van Geerestein, heeft alle 
6 de jaargangen meegelopen met A 
Sister's Hope, zij heeft begin 
februari een ernstig ongeluk 
gehad, haar verwondingen zijn heel 
ernstig. Op dit moment ligt ze nog 
in een revalidatie centrum. 
Mochten jullie een bericht naar 
haar willen sturen dan kan dat via: 
info@asistershope.org, wij zullen 
zorgen dat het bericht bij haar 
terecht komt. Het onderwerp van 
de email graag: "Lucienne" noemen. 

PARTY PAKKET

10 ballonnen
1 vlag

5 posters
40 flyers

        8,95 EURO 
       (inclusief verzendkosten)

TO ORDER:

MARIANNE@ASISTERSHOPE.ORG
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