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Reunie 
Walk 2010
Deelnemers van de 4e editie van de 60K Walk en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom om aanwezig te 
zijn bij de reünie

De reünie van de 4e A Sister’s Hope Walk editie 2010 zal 
plaatsvinden op 29 januari 2011. De reünie zal gehouden 
worden in Cafe Macy’s in Amsterdam en zal beginnen 
om 19.00 uur. Alle deelnemers van deze editie zijn van 
harte welkom! Stuur ons een email op: 
Info@ASistersHope.org  en laat ons weten dat je komt! 
Voor meer informatie over de locatie ga naar de website 
van Cafe Macy's. 

De 4e editie was een derde minder groot als de 3e 
editie, maar toch hebben de deelnemers, zowel 
wandelaars als crew, zich gestort op hun 
fundraising, met een fantastisch resultaat.    

Top fundraisers

De sponsorwerving voor A Sister’s Hope is geen 
wedstrijd wie het meeste ophaalt maar het is een 
race om de onderzoekers te helpen hun onderzoek 
te laten uitvoeren. Sommige deelnemers stellen 

zichzelf niet als doel om 1500 euro op te halen, maar 
2000 euro en sommige gaan alleen nog maar voor de 
verdubbeling, dus 3000 euro! Sommige deelnemers 
gaan zelfs veel verder dan dat en gaan over de 5000 
euro heen. In 2010 hebben individuele deelnemers 
Alma Danenberg (6995 euro), Femke Kuiken (6626 

euro) en lunch crew captain Sonja 
Wijnberg (5409 euro) de top drie 
op zich genomen. Onder de teams 
waren er twee die gemiddeld per 
deelnemer het meeste hadden 
opgehaald; Team Leusden (5149 
euro per persoon) en Team Piece 
of Cake met (5119 euro per 
persoon).	  

They come back, every year

Onderzoek beslaat een aantal jaren 
daarom is het belangrijk dat A 
Sister’s Hope blijft bestaan. 
Sommige wandelaars en Crew zijn 
al bij A Sister’s Hope vanaf het 
begin, dat is dus nu 5 jaar! Het zijn 
er teveel om allemaal met naam te 
vermelden, maar we gaan ze zeker 
herkenbaar maken in de 5e editie. 
Sommige deelnemers die vanaf 

DHL Sponsor 2011
Vanaf het begin is 
DHL betrokken bij A 
Sister’s Hope. Met 
vrijwilligers, trucks, 
opslagruimtes en 
sponsorgelden is DHL 
van zeer grote waarde 
voor A Sister’s Hope. 
En ook in 2011 zijn zij 
weer van de partij! 
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Opzoek naar Water Sponsor
A Sister’s Hope is opzoek naar een water 
sponsor. Een bedrijf dat waterflesjes wil	  
sponsoren voor de wandeling.	  Ook is A Sister’s 

Hope 
opzoek naar 
een sponsor 
voor energy 
drankjes 
voor de	  
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HOGE VERWACHTINGEN: in de jubileumeditie streeft A Sister’s Hope naar een 
opbrengst van meer dan 1 
miljoen euro!
De financiële crisis is lastig, 
maar het krijgen van 
borstkanker staat in geen 
vergelijking met een financiële 
crisis.  

(“Samen”)
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WALKING TO GIVE A SISTER HOPE                                                                                                                 JANUARY 2011

It is time for us all to come together again, rejoice in our 
accomplishment, celebrate with one another and rebuild hope 

for a new year, new research, new answers.
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wandeling. 

Met DHL als sponsor vanaf het begin en Roche 
Nederland BV als sponsor sinds 2007 maken zij het 
mogelijk om zoveel mogelijk geld naar onderzoek te 
laten gaan. Dit jaar als officiële sponsor aangesloten 
bij ons; Hardrock Cafe Amsterdam. Zij waren 
aanwezig bij de tijdelijke finish op de laatste dag 
van de wandeling met lekkere brownies. 

Ondanks dat een groot bedrijf vanaf het begin alle 
water- en sport drinks heeft gesponsord zijn zij dit 
jaar niet meer bij ons als sponsor. Daarom zijn wij 
ook opzoek naar water en sport drinks sponsoren! 
Mochten jullie ideeën /connecties hebben mail ons 
dan op: Info@ASistersHope.org of bel ons op 
06-47941730

Ook zijn wij op zoek naar; opklap tafels en stoelen 
voor bij de pitstops en op het kamp, grote tenten 
voor op het kamp, warmte lampen, 
kantoorartikelen (enveloppen, markers etc..) voor 
het check-in team en snacks voor bij de pitstops 
(chips, nootjes etc..). 

Dank je wel!

Onderzoekers, Ons - Sdamen 

Onderzoekers hebben A Sister’s Hope nu meer 
nodig dan ooit omdat overal de geldkranen worden 
dichtgedraaid. Ze kunnen op A Sister’s Hope 
rekenen!  

Jinks Jervey-Page was een vriendin en oud-collega 
van Cathy Seabaugh (director A Sister’s Hope). Op 
38-jarige leeftijd kreeg ze te maken met een 
agressieve vorm van borstkanker. Haar man en 
kinderen zagen haar 2 jaar lang vechten tegen 
borstkanker. Helaas heeft zij de strijd een paar 
maanden geleden verloren. Dit is weer een 
voorbeeld dat A Sister’s Hope nog niet is 
uitgestreden zolang vrouwen als Jinks overlijden 
aan de gevolgen van borstkanker. 

We moeten erin blijven geloven dat onderzoekers 
ooit borstkanker zullen genezen.  Met onze steun 
komen zij elk jaar een stap dichterbij. Een zus van 
een van de onderzoekers die gelden krijgt van A 
Sister’s Hope kreeg zelf ook borstkanker. Niemand 
is immuun. Als we samenwerken kunnen we tot 
grote resultaten komen. Wij doen dat door middel 
van de 60K walk. 

Voor meer informatie over de onderzoeken die A 
Sister’s Hope sponsort ga naar; ‘het goede doel’ op 
www.ASistersHope.org.
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het begin bij ons zijn kregen in het begin van hun 
dokter te horen dat ze er misschien niet meer 
zouden zijn, maar nu 5 jaar later zijn ze nog steeds 
bij ons! En het ziet er naar uit dat ze nog heel lang 
bij ons zijn en dat allemaal dankzij alle onderzoeken 
die gedaan worden. A Sister’s Hope is zoveel meer 
dan alleen maar wandelen en een grote cheque 
overhandigen in het Olympisch Stadion. De 
wandeling staat voor een uitdaging in het leven, 
een toekomst voor mensen met borstkanker en 
hoop voor iedereen.  Borstkanker treft niet alleen 
degene met borstkanker zelf, maar ook hun 
naasten. 

We have a real opportunity to help researchers 
uncover answers and solutions. Walking the 60K 
once is more than many people will do. Walking 
every year tells the world that you understand the 
responsibility we all bear to help heal the world.

“Heal the world, make it a better place, for you and 
for me and the entire human race. There are people 
dying. If you care enough for the living, make a 
better place for you and for me.” - Michael Jackson

Register to Walk in 2011
This year, give someone something money can’t buy. Give A Sister Hope.
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