
buy books.

support research.

YouBeDo & 
A Sister's 
Hope

do
e 

m
ee IN DE STRIJD 

TEGEN 
BORSTKANKER

Stichting A Sister’s 
Hope en Stichting 
Pink Ribbon hebben 
in goed overleg 
besloten de 
samenwerking te 
beëindigen. Dat 
betekent dat de 
gelden opgehaald 
door deelnemers 
van Stichting A 
Sister’s Hope niet 
langer via Stichting 
Pink Ribbon naar 
wetenschappelijk 
onderzoek naar 
borstkanker gaan, 
maar direct aan de 
onderzoekers zal 

worden 
overgemaakt. Er 
verandert in wezen 
niets behalve dat de 
cheque aan de 
onderzoekers zelf 
zal worden 
uitgereikt, de 
gelden blijven, 
zoals alle 
voorgaande jaren 
naar dezelfde en 
nieuwe 
onderzoeksproject-
en gaan.  Stichting 
A Sister’s Hope 
bestaat enkel en 
alleen om gelden 
op te halen voor 

wetenschappelijk 
onderzoek naar 
borstkanker. Op de 
website 
www.ASistersHope
.org  (onder 
‘goede doel’) 
staan alle 
onderzoeken die 
gelden hebben 
ontvangen van 
Stichting A Sister’s 
Hope. In 4 jaar tijd 
haalden 
deelnemers van 
Stichting A Sister’s 
Hope 2,7 miljoen 
euro op. 

per 3 juli:
WALKERS 2009	 464
WALKERS 2010	 286
WALKERS 2011 	 375

Pink Moon 
bij het Muiderslot 
16 juli 

Get registered now!

	  Pink	  Moon	  nodigt	  60K	  deelnemers	  uit!
A Sister 's Hope 60K wandelaars en crew zijn uitgenodigd om dit 
jaar met de Pink Moon Run & Walk bij het Muiderslot op 16 juli 
a.s. mee te doen. Alle 60K wandelaars die een minimum van 
€250,- op hun nummer hebben staan mogen GRATIS meedoen! 
Alle crew-leden die hun inschrijfgeld hebben voldaan mogen ook 
gratis meedoen!  Als je er een gezellig familie en/of vrienden uitje 
van wilt maken dan kan je je familie/vrienden overhalen om zich 
ook in te schrijven voor de 
5km of 8km Run of Walk! 
Het beloofd weer een hele 
mooie bijzondere avond te 
worden.
Voor meer informatie over
Pink Moon Run & Walk ga
je naar:
www.PinkMoonRun.nl.

Breast Friends Award 2011  
Wie iets bijzonders doet voor mensen met borstkanker…
Verdient de Breast Friends Award 2011. Nomineer op 
www.BreastFriends.nl

A SISTER’S HOPE

          JULI 2011

Beëindiging	  overeenkomst	  
A	  Sister’s	  Hope	  &	  Pink	  
Ribbon	  

Bastion Hotel Bussum-Zuid                  Standaard kamer € 72.50
Struikheiweg 3                                               Deluxe kamer € 77.50 
1406 TK  Bussum                      Lokale Belastingen p.p.p.n. € 0.75 
Utrecht, Netherlands                          
Tel.: +31 (0)35-6920558 voor vrijdag 7 oktober
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