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Registreer 
Nu 

Januari en Februari zijn de perfecte maanden om je te registreren voor de 60K 
De uitdaging van de 60K 
Walk 2012 begint nu! 
Registreer je nu en start met 
de sponsorwerving en train 
voor een fantastisch 
weekend in Oktober! 

Ja, 6 en 7 oktober laat nog acht 
maanden op zich wachten en je hebt nog 
genoeg tijd om je te registreren en om je 
sponsorwerving te starten en te trainen! Maar 
waarom zou je wachten? We hebben 2011 
achter ons gelaten. Helaas hebben we ook 
een aantal dierbaren achter gelaten in 2011. 
Statistieken laten ons zien dat in Nederland 

9.6 mensen (vooral vrouwen) overlijden aan 
de gevolgen van borstkanker per dag. 
Er zijn meerdere evenementen en organisaties 
die gelden ophalen voor goede doelen. 
Stichting A Sister’s Hope is de enige stichting 
waarbij al het geld naar onderzoek naar 
borstkanker gaat. Dus als je je wilt inzetten 
om de levens van mannen en vrouwen met 
borstkanker te redden in 2012, wandel dan 
met ons mee in 2012, wandel mee in 
Oktober. Niemand is alleen tijdens de 
wandeling, persoonlijke verhalen worden 
gedeeld, je krijgt een heerlijke massage na 
het lopen door ons geweldige massage team, 
we eten gezellig samen, er wordt gelachen en 
gehuild. En wanneer we eindigen in het 
Olympisch Stadion terwijl onze dierbaren ons 
aanmoedigen en in de armen vallen en we 
het prachtige resultaat overhandigen aan de 
onderzoekers dan 

geven wij allemaal HOOP aan de mensen die 
vechten tegen deze ziekte en aan de 38 
nieuwe diagnoses die elke dag worden 
gesteld in Nederland. Wij zijn ons allemaal al 
bewust van borstkanker. Nu is het zaak om 
geld op te halen voor borstkankeronderzoek. 
Onderzoekers hebben JOU nodig. Schrijf je 
in en wandel met ons mee in Oktober.  

Registraties:
Wandelaars	 113
Vrijwilligers	 36
Heeft/had Borstkanker 	 15

Let’s get excited! Let’s get warmed up! Let’s make 2012 
a historic year in the journey to find a cure! 500 
walkers? 1,000? What will it be? Will you be there?

JANUARI 2012

A Sister’s Hope thanks our sponsors:

WATER, SNACKS, FRUIT, TENTEN, 

TOILETTEN, DRANKJES, KAAS, 

TAFELS, STOELEN ...

Ken je een bedrijf dat ons wilt 
sponsoren? Bel of email ons!

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 
MASSEURS!

Ken je iemand die zich wil 
aansluiten bij het gezellige 

massageteam tijdens het 60K 
weekend? 

Info@ASistersHope.org

Kom langs bij onze stand op de Fiets & 
Wandelbeurs op 11 & 12 Februari. 
Standnummer 11.G.25, RAI-Amsterdam.
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