
A Sister’s Hope haalde in 4 jaar tijd 2,7 miljoen euro op dat naar wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland is gegaan. Het percentage individuele donaties dat naar het goede 
doel is gegaan varieerde van 82,3% tot 88,9% met een gemiddelde van meer dan 85%. Dit 
prachtige percentage is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige sponsoren als Roche 
BV met hun Breast Friends project, DHL Express en alle sponsoren die producten hebben 
gesponsord de afgelopen jaren. Hoe meer wandelaars en crew gelden ophalen hoe hoger 
het percentage is dat naar onderzoek gaat. Laten we met z’n allen werken aan de 100%!  2010
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GIVE A SISTER 
SOMETHING 
MONEY CAN 
NOT BUY

Happy Valentine’s Day! Be a Sweetheart, Walk and Give a Sister Hope
Reunie 29 Jan 2011

De reünie gehouden op 29 januari in 
Cafe Macy’s te Amsterdam was een groot 
succes.
Zeven van de tien onderzoekers die gelden 
van A Sister’s Hope krijgen waren aanwezig 
tijdens de reünie om iets over hun onderzoek 
te vertellen en om iedereen te bedanken voor 
alles wat de deelnemers en sponsors van A 
Sister’s Hope doen. Meer dan 120 
deelnemers waren aanwezig bij deze hele 
gezellige avond.  TUMI (PC Hooftstraat, 
Amsterdam) doneerde een grote hoeveelheid 
aan leuke prijsjes! Marilyn “Memory” 
Monroe was ook aanwezig en heeft de 
deelnemers en onderzoekers toe gezongen 
en zij heeft zich ook ingeschreven om mee te 
gaan wandelen! De avond eindigde met 16 
nieuwe registraties waaronder 3 
onderzoekers! Als iemand foto’s heeft van 

deze avond dan zouden wij die graag 
ontvangen op:	   Info@ASistersHope.org.

60K Walk Video van Jan
Jan van Aalzum, man van een van onze 

deelneemsters filmt al enkele jaren de 
wandeling. Ook in 2010 heeft hij weer een 
mooie film gemaakt. Dit is niet de officiële 
promo film van A Sister’s Hope, deze volgt 
binnenkort op onze website. Wil je de film 
van Jan bestellen? Ga dan naar:  
www.Asphere.nl.

Registratie 2011
2009 was onze grootste editie met 465 

wandelaars en 80 crew-leden. In 2009 
haalden onze deelnemers meer dan 1 miljoen 
euro op dat naar wetenschappelijk 
onderzoek is gegaan.  A Sister’s Hope heeft 
zichzelf als doel gesteld om over dit aantal en 
dit bedrag heen te gaan in ons jubileum jaar! 

Elke dag krijgen 35 mensen in Nederland de 
diagnose borstkanker. Deze mensen hebben 
onze hulp nodig en daarom moeten wij alles 
doen wat wij kunnen om onderzoek mogelijk 
te maken! Als we 650 deelnemers hebben in 
oktober dan zouden we misschien wel 4 
miljoen in 5 jaar tijd kunnen ophalen! Voor 
alle mensen die we hebben verloren in die tijd 
(Leida, Nicole, Jolanda en nog veel meer 
mensen) moeten we ons best	  blijven doen. 

Nog niet geregistreerd?	  Registreer je 

NU!       www.ASistersHope.nl

Registrations (14 feb):
WALKERS	 184
WALKERS - GOAL 650

FUNDRAISING GOAL    1.3 million
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