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A Sister’s Hope thanks our sponsors:

A Sister’s Hope heeft een nieuwe Ambassadeur, kreeg een prachtige cheque 
van het Hard Rock Cafe en heeft jouw hulp nodig! 

A Sister’s Hope heeft er een nieuwe ambassadeur bij; Joke de 
Kruijf! Joke is heel blij dat zij ambassadeur van Stichting A 
Sister’s Hope wordt. Samen met Olga Commandeur zullen 
zij A Sister’s Hope steunen waar zij kunnen. Wij zijn heel 
blij met onze ambassadeurs en zijn er trots op dat Joke 
zich bij ons aansluit!
 
Hard Rock Cafe Amsterdam overhandigde vorige 
week een prachtige cheque van € 11.579,25 aan A 
Sister’s Hope, dit prachtige resultaat kwam voort uit 
alle opbrengsten uit hun Pinktober maand! Hard 
Rock Cafe is sinds 3 jaar een geweldige en 
onmisbare sponsor van A Sister’s Hope.
 
A Sister’s Hope haalde in vijf jaar tijd meer dan 3,5 
miljoen euro op voor wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker. A Sister’s Hope ondersteunt onderzoekers 
die hun leven wijden aan onderzoek naar borstkanker, zij 
werken hard om betere en snellere diagnoses te stellen en 
uiteindelijk borstkanker de wereld uit te helpen. Samen maken 
onderzoekers en A Sister’s Hope deelnemers een verschil om 
levens te redden. Onderzoekers kunnen geen onderzoek doen 
van alleen maar geld van de overheid of andere bronnen. Zij 
hebben A Sister’s Hope nodig. Zij hebben JOU nodig.
 

A Sister’s Hope heeft als enige doel: wetenschappelijk 
onderzoek naar borstkanker. De laatste vier jaar heeft A Sister’s 

Hope een percentage van 85,1% naar onderzoek laten 
doen toekomen. Hoe meer grote sponsoren zich 

aansluiten bij ons, des te hoger dit percentage wordt! 
Hoe meer deelnemers we hebben, des te meer geld 
er naar onderzoek gaat! Op naar de 100%. We zijn 
dus op zoek naar meer deelnemers en naar 
bedrijven die een sponsor van ons willen worden!
 
Ondertussen vragen we aan jullie, om ons te 
helpen, maak een statement en schrijf je in voor de 
6e editie in 2012! Op 6 & 7 Oktober 2012 laten wij 

de wereld zien dat de mensen in Nederland geloven 
in onderzoek naar borstkanker opzoek naar genezing! 

Jolanda van Hal, Nicole Sieben, Leida van Voornveld, 
Pieternel Haspels en nog vele andere zijn niet meer bij 

ons, maar zij hebben gestreden tot de laatste dag, wij zullen 
altijd blijven lopen en ons blijven inzetten om de onderzoekers 
hun werk te laten doen. Wij hebben met alle deelnemers een 
missie. Wat zouden we moeten doen zonder onderzoek?
 
Registreer je vandaag nog! Give a Sister Hope.

VIDEO 
2012

Onze nieuwe 
promo video is 
uit! 
Klik hier om 
deze prachtige 
inspirerende 
video te 

zien! 

SCHRIJF JE NU IN! DE VIDEO ICAP CHARITY DAY FIETS & WANDEL 
BEURS

FOTO’S 2011

Klik HIER en schrijf je in voor de 
wandeling van 2012!

Onze nieuwe 
promo video is 
uit! 
Klik hier om deze 
prachtige 
inspirerende 
video te zien! 

ICAP Charity Day  
was held on 7 dec 
benefiting A Sister’s 
Hope!  
Results of the day’s 
fund raising to be 
announced soon!

11 & 12 Februari
staat A Sister’s 
Hope weer op de 
Fiets & 
Wandelbeurs, kom 
gezellig langs in je 
Sister’s Hope shirt 
en maak kans op 
mooie prijzen! 

Foto’s 2011
zijn te 
bestellen bij 
Fred Manschot 
via 
  
info@manschotgrafi
media.nl  

Joke de 
Kruijf is 

vereerd om 
Ambassadeur 

van de 
stichting te 

worden!

HAPPY HOLIDAYS 
AND BEST WISHES FOR A 
WONDERFUL NEW YEAR 
~
A SISTER’S HOPE

Zij zong o.a. het 
prachtige tranenzee in 
het Olympisch Stadion.
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