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41.000 donaties
2231 deelnemers

31 onderzoeksprojecten in
6 verschillende medische centra

3,5 miljoen euro
1 doel = genezing

A SISTER’S HOPE 
June 2012

mission:
Raising money 
for breast 
cancer research 
that will save 
lives

Walking on 
Sunshine, 

Hope in our Hearts, 
60K for a

 Cure 

De vrouwen op deze foto hebben 
allemaal borstkanker gehad en roeien nu 
met een missie op de borstkanker 
survivor (Breast Cancer Survivor –BCS) 
boot in Buffalo, New York. De 
Nederlandse Dragons zijn opzoek naar 
vrouwen zin hebben om mee te roeien. 
Kleding en trainingen zijn inbegrepen. 
Als je het leuk vindt om eens een kijkje 
te nemen kom dan op zondag 1 juli om 
9.15 uur naar het clubhuis, Het Lange 
Land, 2725 KZ in Zoetermeer. 
Oprichtster van A Sister’s Hope, Cathy 
Seabaugh, zal daar ook zijn om jullie te 
verwelkomen!

RSVP: Info@ASistersHope.org                 
of bel 06-47 94 1730.
 
Dutch Dragons:  www.thedutchdragons.nl
Club info: Arno.Heins@casema.nl

Dutch Dragonboat Club vormt een BCS team

Help deze grote roze vlieger de lucht in!
We hebben JOUW hulp nodig
 zaterdag 9 juni!

❖ Al het geld wat binnenkomt komt 100% ten goede aan A Sister’s Hope
❖ Registreer nu op www.vliegerentegenkanker.nl 
❖ Zaterdag 9 juni vanaf 10.15 uur ontvangst op de Stille Wei in 

Harderwijk 
❖ Start bouwen vanaf 11.30 (duurt ongeveer 1,5 uur per groepje)
❖ 14:45 Groepsfoto van alle bouwers rondom de Megavlieger
❖ 15:00 Lancering Megavlieger achter de boot van Parasailing Nederland
❖ Je kunt je ook nog inschrijven tussen 10.15 en 11.15 op de Stille Wei in 

Harderwijk

Het Wereldkampioenschap 
vrouwenbasketbal wordt 
dit jaar in Amsterdam 
georganiseerd en heeft A 
Sister’s Hope als goede doel 
gekozen! 

mailto:Info@ASistersHope.org
mailto:Info@ASistersHope.org
http://www.thedutchdragons.nl/
http://www.thedutchdragons.nl/
mailto:Arno.Heins@casema.nl
mailto:Arno.Heins@casema.nl
http://www.vliegerentegenkanker.nl
http://www.vliegerentegenkanker.nl


A Sister’s Hope  Postbus 76713  1070 KA  Amsterdam   Info@ASistersHope.org   06 47 94 1730    www.ASistersHope.org

DISCOVERY CHANNEL NEDERLAND ZENDT ONZE COMMERCIAL 
Kijk je wel eens naar TLC (The Learning Company) of 
naar Animal Planet? Misschien dat je dan onze 
reclame een keer voorbij ziet komen! Discovery 
Channel Nederland draagt haar steentje bij in de 
strijd tegen borstkanker en ondersteunt op deze 

manier Stichting A Sister's Hope.
Discovery Channel Nederland helpt mee met deze 

geweldige actie en strijdt voor betere 
behandelmethodes en een genezing voor 
borstkanker!Individuals 

change the 
world!

PINK MOON RUN & WALK 
Pink Moon bij het Muiderslot vindt plaats op 
zaterdagavond 7 juli. Kom gezellig met je familie en 
vrienden naar dit prachtige historische kasteel voor 
de 8 kilometer Run en/of Walk. 

                           Ga naar: www.PinkMoonRun.nl
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