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A Sister’s Hope

Without research, 
there is no hope. 
We have A 
Sister’s Hope.
Nederland telt  meer dan 16 miljoen inwoners en veel 
mensen in ons land hebben of krijgen te maken met 
borstkanker. De grootste wandeling van A Sister’s 
Hope had 465 wandelaars en 80 crewleden. 

Wij hebben jullie hulp nodig om A Sister’s Hope 
nog bekender te maken. Wij zijn dé organisatie 
die geld ophaalt enkel en alleen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. 
Onderzoek met als doel; betere behandeling, 
vroege opsporing en kans op genezing.

De stichting investeert geld in Busstop posters en 
Radio reclames, maar het budget is klein omdat 
zoveel mogelijk geld naar onderzoek moet gaan. 
De radio reclames gaan 21 maart weer van start 
op Skyradio.  Wij vragen jou daarom om posters 
en flyers te verspreiden, een artikel in te sturen 
naar de lokale media en/of radio/tv en ons op 
die manier te helpen. Vertel je collega’s, 

vrienden, kennissen en wie je ook maar kent over 
A Sister’s Hope. Dit alles om borstkanker de 
wereld uit te helpen. Om niet nog meer mensen 
te verliezen. 

Actie!

De dag dat wij mogen ophouden te bestaan 
omdat er een genezing is gevonden wordt een 
prachtige dag! Tot die dag komt blijven we ons 
hard inzetten! 

Meer bekendheid voor A Sister’s Hope – 
Help mee!
Hoe kan je helpen A Sister’s Hope bekender te 
maken!? Help ons posters en flyers te verspreiden! 
Email ons: info@ASistersHope.org of bel
06-479 417 30 en wij sturen posters en flyers naar je 
toe! Of kom ze ophalen in een van de volgende 
steden:  Groningen, Mijdrecht, Amsterdam, 
Zaandam, Almere, Utrecht, Leiden, Den Haag of 
Maastricht. Stuur altijd eerst even een mailtje dan 
krijg je de adressen waar je de posters kunt 
ophalen.	  	              Dank je wel!

Maart 2012

NKI ontvangt gelden om vier projecten 
Onderzoekers van het NKI-AVL  gaan met het 
geld van A Sister’s Hope aan de slag om vier 
nieuwe borstkankeronderzoeken op te starten.  
Wilbert Zwart, Dr. Sabine Linn, Prof. Dr. Daniel 
Peeper gaan deze onderzoeken begeleiden. 
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A	  Sister’s	  Hope	  reisde	  af 	  
naar	  Maastricht	  om	  
kennis	  te	  maken	  met	  de	  
onderzoekers	  daar	  en	  
meer	  over	  hun	  
projecten	  te	  weten	  te	  
komen.	  De	  media	  kwam	  
daar	  ook	  op	  af	  met	  als	  
gevolg	  een	  prachtig	  
artikel	  over	  veel	  
belovend	  onderzoek	  
van	  Michel	  van	  Gelder	  
op	  de	  voorpagina.	  

Onderzoek in Groningen  
In	  Groningen	  bezocht	  A	  Sister’s	  Hope	  Dr.	  
Carolien	  Schröder	  en	  hoorde	  meer	  over	  haar	  
HER2	  project	  en	  wat	  zij	  in	  de	  toekomst	  voor	  
ogen	  ziet.

Leiden 
In het LUMC bezocht A 
Sister’s Hope de 
communicatie afdeling en 
de onderzoekers om de 
handen ineen te slaan en 
samen meer bekendheid in 
en om het LUMC aan A 
Sister’s Hope te geven. 
Hoe meer deelnemers aan 
onze evenementen des te 
meer geld voor 
onderzoek. 

   Nieuwsbrief	

A Sister’s Hope reached out to attendees of the 
2012 Fiets & Wandel Beurs at the RAI in 

Amsterdam last month
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