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Abri’s door het hele land

Bus stop posters hangen nu door heel 
Nederland vanaf week 16. In de 
volgende steden zijn ze te zien: 
Amstelveen, Rijswijk, Den Helder, 
Groningen, Leeuwarden en Maastricht.

A SISTER’S HOPE 
May 2012

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

BREAST FRIENDS AWARD Wie verdient dit jubileumjaar deze bijzondere prijs?

Roche Nederland is op zoek naar mensen die op bijzondere wijze bijdragen aan het welzijn van borstkankerpatiënten. Zij maken kans 
op het winnen van de Breast Friends Award. Deze prijs is in het leven geroepen door Roche Nederland en wordt dit jaar voor de vijfde 
keer uitgereikt. Bijzondere initiatieven kunnen tot 27 augustus worden genomineerd via de website www.breastfriends.nl.

Lieve deelnemers, 
sympathisanten, 
onderzoekers en 
crew van A Sister’s 
Hope
Samen kunnen we 
iets moois bereiken!
In 2009 heb ik het idee 
opgevat oud 
tandengoud te 
verzamelen om zo geld 
in te kunnen zamelen 
voor 
borstkankeronderzoek.
Inmiddels hebben we 
in 2011 bijna 30.000 
euro opgehaald en 
totaal al meer dan 
50.000 euro in de 
afgelopen 3 jaar.
Tot nu toe is deze 
inzameling bij 
tandartsen in Alkmaar 

goed bekend en in 
Noord-Holland al 
redelijk bekend.
De ruim 7000 
tandartsen in heel 
Nederland hebben 
gemiddeld genomen 
een goede 
vertrouwensband met 
hun klanten en 
daarmee kunnen we 
samen ons voordeel 
doen.
Jullie willen graag 
gesponsord worden om 
de 1500 euro startgeld 
te verzamelen en ik wil 
zoveel mogelijk 
collega’s mobiliseren 
om deel te nemen aan 
het tandengoud 
spaarprogramma.
Meer info, klik hier.

Take Action!  
Spread word. 

Recruit others to help 
us find a cure! 

Maastrichtse onderzoekers 
ontmoeten “Daisy” bij de NYSE 
Euronext op het Beursplein

TANDENGOUD ACTIE

http://www.breastfriends.nl
http://www.breastfriends.nl
http://www.asistershope.org/docs/Tandengoudactie%20voor%20A%20Sister_s%20Hope%202012.pdf
http://www.asistershope.org/docs/Tandengoudactie%20voor%20A%20Sister_s%20Hope%202012.pdf
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DISCOVERY CHANNEL NEDERLAND ZEND ONZE COMMERCIAL UIT
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 ondersteund 

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

geweldige actie en strijd voor betere 
behandelmethodes en een genezing voor 
borstkanker! 

PINK MOON RUN & WALK 
Op zaterdagavond 7 Juli vindt de 
jaarlijkse Pink Moon Run & Walk 
plaats bij het Muiderslot. 
Doe gezellig mee met je vrienden, 
familie, collega's en wandel of ren 
8 kilometer bij het prachtige 
historische kasteel in Muiden.
Ga naar www.PinkMoonRun.nl

Individuals 
change the 

world!


