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A SISTER’S HOPE
NOV/DEC 2014

Funding breast cancer research
Saving lives by funding research that looks for 
better treatments and a cure

Amsterdam - A Sister’s Hope had de eer de beurs te 
openen samen met de U.S. Ambassadeur in Nederland. Tim 
Broas opende officieel de internationale Breast Health Month 
met een slag op de gong op 1 oktober 2014.  
Broas is een groot voorstander van onderzoek naar kanker 
en sprak zijn waardering uit naar A Sister's Hope voor de 
uitnodiging die hij ontving deze belangrijke maand te 
openen. Ook waren uitgenodigd voor deze speciale 
gelegenheid van het Hard Rock Cafe, Claire Skudder, DHL 
Express Noelle Meisner, fundraiser Mark Spanbroek en DJ 
Chuck van Eekelen. 

8e	  edi&e	  van	  de	  	  A	  Sister’s	  Hope	  60K	  
haalt	  200K	  euro	  op	  voor	  onderzoek	  naar	  
borstkanker!	  

BUSSUM -  De emotionele speech van 
wandelaar Patricia Gomes raakte alle deelnemers van 
de jaarlijkse 60K Walk tijdens de openingsceremonie. 
De moeder  van Patricia Gomes heeft borstkanker 
gehad en zelf kreeg zij dit jaar ook de diagnose 
borstkanker. De wandeling kreeg voor haar en haar 
team een hele andere betekenis.  De kleinere editie dit 
jaar was nog altijd twee keer zo groot als de prognoses 
voor de allereerste wandeling in 2007 en de 
opbrengsten gaan naar drie of vier belangrijke 
onderzoeksprojecten. 

De onderzoekers die gelden ontvangen van de 2014 
opbrengsten zijn;  Dr. Wilma Mesker, Leiden UMC, Dr. 
Paul van Diest, UMC-Utrecht, en Dr. Sabine Linn, AVL 
uit Amsterdam. Wij danken het Squash en Wellness 
centrum in Bussum, Ruud, Colette en Petra voor het 
beschikbaar stellen van hun locatie voor de 
openingsceremonie van de 60K Walk en wij danken 
Jaap en Meta Blum van de Mixed Hockey Club in 
Weesp voor het altijd zeer warme ontvangst in Bussum 
en hun inzet gedurende het hele jaar voor de stichting. 

US Ambassadeur en ASH openden op 1 Oktober 
	                                       de beurs @ Euronext 
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Reünie 25 januari 2015Op 25 januari vindt de reünie van A Sister’s 
Hope plaats van 14.00 uur tot 17.00 uur, de 

definitieve locatie zal nog bekend gemaakt 
worden.  

BREAST FRIENDS AWARD
De uitreiking van de Breast Friends Award vond 

plaats in het Olympisch Stadion tijdens de huldiging 

van de deelnemers aan de 60KM walk van A Sister’s 

Hope! De winnaars van de Breast Friends Award 

2014 zijn geworden: borstkankervragen.nl  
Voor meer informatie over de Breast Friends 
Award: breastfriends.nl 

Enquete uitslagen en 2015

In januari presenteert A Sister’s Hope de uitslagen 

van de onlangs verstuurde enquete aan alle (oud-) 

deelnemers. Tevens presenteert A Sister’s Hope de 

evenementen van 2015! 
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           25 Januari

2015 Kickoff & 
60K Reunie

Registreer 
voor         

60K Walk 
3-4 Okt 

200.000 EURO!
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