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

Een nieuw jaar, nieuwe radio spots, meer hoop
A Sister's Hope evenementen 
groeien in 2014 om meer 
onderzoek mogelijk te maken 
en levens te redden

4,3 miljoen euro is naar 
toegewijde borstkanker 
onderzoekers gegaan in Nederland, 
A Sister's Hope vulde daarmee een 
leegte op die nu onmisbaar is 
geworden voor onderzoekers. Om 
borstkanker te doorgronden in al 
haar vormen en uitzaaiingen, moet 
er veel onderzoek worden gedaan 
en van alle verschillende kanten 
moet dit worden onderzocht. 

Dat betekend dat geld nooit op 
een bankrekening mag blijven staan 

maar meteen moet worden 
uitgegeven. Elk jaar moeten er 
zoveel mogelijk veelbelovende 
onderzoeken worden ondersteund. 
Projecten die voor meerdere jaren 
gelden nodig hebben kunnen elk 
jaar weer voor nieuwe gelden in 
aanmerking komen. Dit is de manier 
om gelden efficiënt uit te geven en A 
Sister's Hope neemt hier het 
voortouw in. 

Gelden	  opgehaald	  door	  S.ch.ng	  A	  Sister's	  
Hope	  in	  2013	  werden	  al	  gebruikt	  voor	  

projecten	  door	  onderzoek	  teams	  van	  Daniel	  
Peeper	  (NKI)	  en	  Michel	  van	  Gelder	  (UMC-‐
Maastricht)	  in	  augustus	  2013.	  De	  andere	  

teams	  ontvingen	  hun	  gelden	  in	  december	  en	  
januari.	  	  

Bedenk je dit: Heb je 100 euro 
gedoneerd voor een project dat pas 
gerealiseerd wordt in 2015? Als je 
iemand kent die borstkanker heeft 
dan wil je dat er NU iets gebeurd 
met dat geld.

Registreer je nu of doneer!

Pink Moon Run & Walk
Nederland	 12 juli 2014

Jackson, Missouri	 1 nov, 2014

Chicago, Illinois    Autumn 2014

FEBRUARI 2014

De mooiste dag is de dag 
dat er een genezing is voor 
borstkanker. Doe mee! 
Registreer je vandaag.

Take a Swing at Breast 
Cancer golf tournaments

2014
A Sister's Hope produceert 

het gehele jaar evenementen 
om gelden op te halen om 

onderzoek mogelijk te 
maken en levens te redden 

HAPPY VALENTINE’S DAY!

http://asistershope.org
http://asistershope.org


Webshop: verzendkosten nu 99 cent!

SPONSORS give a sister hope
We thank the following sponsors for their support:

           

         

Verschillende acties promoten A 
Sister's Hope door het land

Researcher Lotte Elshof gives a presentation of her work

Postbus 76713 1070 KA Amsterdam    www.ASistersHope.org

Registreer je vandaag voor de 60K Walk 

Vele briljante onderzoekers kunnen niet verder omdat er geen geld voor hun onderzoek is. 
Vaak hebben grote stichtingen veel geld op de bank staan. Waarom? Afgelopen jaar haalde A 
Sister's Hope geld op voor verschillende onderzoeksprojecten, waaronder prof. dr. Daniel 
Peeper en zijn onderzoek ' een proteïne die misschien verantwoordelijk is voor uitzaaiingen van 
borstanker'. Wendy Onstenk, van het Erasmus Medisch Centrum had nog 68,773 euro nodig 
om haar project; 'circulerende tumorcellen' voort te zetten. Gelukkig kon A Sister's Hope haar 
deze gelden overhandigen van de opbrengsten van 2013. Miljoenen euro's worden er elk jaar 
gedoneerd om onderzoek mogelijk te maken en toch kreeg haar project geen gelden en moest 
A Sister's Hope bij springen om dit onderzoek te steunen.
	  	  	  	  	  	  De nood is hoog. De nood is nu. Als je nu borstkanker hebt dan begrijp je onze missie en 
de urgentie van onze acties. Nog niet geregistreerd? Dit is het moment. 

Briljante onderzoekers kunnen hun veelbelovende onderzoek 
niet uitvoeren omdat ze geen gelden hebben

sponsor tips:

VRAAG. VRAAG 
IEMAND OM HULP.

1. STEL JE DOEL VAST
Vertel mensen waarom je meedoet en 
hoeveel geld je graag van ze wilt 
hebben als donatie. (Bijvoorbeeld 1 
euro per kilometer.)

2. WEES ZELFVERZEKERD
Het is een feit: veel mensen voelen zich 
niet prettig om om geld te vragen. 
Onthoud goed waarom je dit doet, je 
wilt helpen onderzoek naar 
borstkanker mogelijk te maken. Zeker 
in crisistijden krijgen onderzoekers 
bijna geen geld. Als jij ons niet helpt, 
wie gaat het dan doen?

3. WEES TROTS
De meeste mensen zetten zich niet zo 
in als jij voor het goede doel, wees dus 
trots op jezelf dat jij dit wel doet en je 
tijd spendeert aan het ophalen van 
gelden voor onderzoek en het trainen 
voor het evenement.

4. ZET HOOG IN
Zet je doel hoog in, hoe hoger je je 
doel zet, des te meer succes je zult 
hebben. Een laag doel geeft minder 
voldoening. Ga altijd voor het hoogste 
doel!

5. ONTHOUD ALTIJD
... dat er mensen zijn die helaas niet 
meer met ons mee kunnen doen
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