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

A SISTER’S HOPE
November 2013

Op zaterdagochtend vond de 
start plaats van de 60K Walk in 
Bussum, na een aantal 
emotionele speeches kreeg de 
burgemeester van Bussum het 
woord. Tot onze grote vreugde 
beloofde hij plechtig dat hij 
volgend jaar ook mee gaat 
wandelen met de 60K walk! Het 
was de start van twee dagen 
prachtig wandel weer met  
emotionele en krachtige 
verhalen van wandelaars en 
vrijwilligers die zich al zolang 
inzetten voor onderzoek naar 
borstkanker. Het was een 
kleinere groep dit jaar, maar 
groot in daden, want  wat zijn we 
trots op al onze wandelaars en 
vrijwilligers die weer een prachtig 
bedrag bij elkaar verzamelden en ook 
dit wandelweekend weer tot een groot 
succes maakten. Op zondagochtend 
beloofde de burgemeester van Weesp  
min of meer (hij blijft een politicus) dat 
hij ook niet achter kan blijven en 
volgend jaar ook mee gaat wandelen! 
De huldiging in het Stadion op 

zondagmiddag was er weer één om 
nooit meer te vergeten. Wat een 
kracht en saamhorigheidsgevoel daar 
vrij komt daar kun je alleen maar over 
vertellen als je erbij bent geweest. 
Eén ding staat vast, de wandelaars en 
crew hebben A Sisterʼs Hope omarmt 
en zijn van plan om A Sisterʼs Hope 

weer te laten groeien. Natuurlijk in 
de eerste plaats  om nog meer 
geld, dat zo ongelooflijk belangrijk 
is, op te halen. Vooral ook omdat 
nog steeds elke dag in Nederland 
9 mensen overlijden aan de 
gevolgen van borstkanker. Dus 
ook volgend jaar weer aan de 
wandel  met A Sisterʼs Hope om 
meer wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland mogelijk te maken. 
Het betekent nu al dat er levens 
door gered worden.  De volgende 
editie van de wandeling vindt 
plaats op 11 en 12 oktober 2014! 
Ons doel is om op 15 november 
aanstaande minstens 80 
registraties van wandelaars te 
hebben! We zijn al een eind op 
weg maar helpen jullie ons mee 

dit aantal te realiseren! 
Nogmaals heel veel dank aan 
iedereen, die heeft meegeholpen dit 
jaar wederom tot een succes te 
maken! 

Team A Sisterʼs Hope

300.000 EURO VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De 7e editie, die plaats vond op 5 en 6 oktober 2013 heeft dit prachtige bedrag opgehaald voor onderzoek. Het 
weekend had alles in zich en verliep perfect. De sfeer was geweldig, er was ruimte voor een lach en een traan. 

Reacties na de wandeling

Wat een jaar, wat een wandeling, wat een geld 
en wat een mooie onderzoeken kunnen hiermee 
gedaan worden! Aan alle wandelaars en alle 
andere mensen die dit tot een mooi einde 
hebben gebracht BEDANKT! Het was wederom 
een TOP jaar! - Regina Pennings

Omdat ik erbij was weet ik hoe ontroerend het 
weer was, veel emoties en grandioze successen 
voor iedere survivor die de finish haalde, 
waaronder mijn zusje geweldig! - Bep Termeer

Ik zit de hele dag nog te glimmen van trots dat ik 
deel uitmaak van de sisters! - Tineke Postma

Sponsors

funding breast cancer research to save lives
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De hoofdsponsors van A Sister's Hope - 
Breast Friends/Roche BV, DHL Express, 
EDM Tandartsen en Hard Rock Cafe 
Amsterdam - zorgen voor een solide basis 
waarop A Sister's Hope bouwt aan een 
toekomst zonder borstkanker. 

In aanvulling op deze organisaties, ontving 
A Sister's Hope ook heel belangrijke 
ondersteuning van Meinders Catering - die 
elk jaar de broodjes leveren voor de lunch 
op beide dagen en tijdens het congres de 
catering verzorgde bij het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. 
Promobility in de Zaanstreek en Voorne 
Putten organiseerden dit jaar ook weer hun 
wandelingen in ondersteuning van A 
Sister's Hope en sponsor van de mooie 
Mini Clubman waarin A Sister's Hope nu 3 

jaar heeft mogen 
rijden. 

In Amerika, 
wordt A 
Sister's 
Hope 

ondersteund 
door Kiki 

Calumet, 
executive vice 

president van         
A and N 

Hypotheken. In 
zuidoost Missouri (midden Amerika) wordt 
A Sister's Hope ondersteund door Plaza 
Banden Service en Southeast Health 
Ziekenhuis. 
In Nederland ontvangt A Sister's Hope 
naast grote kortingen op producten die 
nodig zijn voor de wandeling ook het gratis 
ter beschikking stellen van locaties zoals 
het Muiderslot Kasteel, Squash en Wellness 
Center. Dit soort sponsoring is onmisbaar 
voor A Sister's Hope. The Greenery 
doneerde alle appels en tomaten voor de 

wandeling, Sonja Wijnberg en 
haar man Hans Putz regelden 
ook dit jaar weer chips en 
orange juice en zo zijn er nog 
een hele boel donaties in 
producten die ervoor zorgen 
dat er zoveel mogelijk geld 
naar onderzoek gaat. 
A Sister's Hope is altijd 
opzoek naar bedrijven die 
willen samenwerken met een 
transparante, scherpe focus, 
efficiënte, respectvolle manier 
van omgaan met donaties en 
verantwoordelijk stichting. 
Sponsoring zou moeten 
komen van: supermarkten, 
kledingwinkels, auto dealers, 
accountants, verzekering 
maatschappijen, haar 
producten, schoenenwinkels 
enz... en niet alleen met 
product verkoop in de maand oktober. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is de weg van de nieuwe wereld zeker in 
economisch moeilijke tijden. 

Ken je een bedrijf of een organisatie die 
heel mooi bij A Sister's Hope zou kunnen 
aansluiten en je wilt ons met elkaar in 
contact brengen, stuur dan een email 

naar: info@ASistersHope.org probeer deze 
connectie zo snel mogelijk te leggen zodat 
er misschien al een mooie samenwerking 
van start kan gaan voor het einde van 2013! 
Dank je wel! 

Registraties:
50 wandelaars
en 8 Crew op        

7 november 2013

HET DOEL:
80 wandelaars    
15 november

Hoofdsponsoren en alle product sponsoren ontzettend bedankt! 
Mede dankzij jullie is dit evenement wederom een groot succes geworden! 

Aankomende events
December - Sinterklaas en 
Kerstmis acties voor 60K 
Walk fondsenwerving

17 Januari - Reunie 2013 
60K Wandelaars en Crew

12 Juli - Pink Moon Run & 
Walk bij het Muiderslot

TANDENGOUD ACTIE
VOOR A SISTER’S HOPE

Like EDM on Facebook

Top Fundraisers:
Rozebloemen  € 1.751

Aline Steenmetz  € 1.000 

Dedicated to raising significant funding for breast cancer research; committed to helping individuals realize their own 
power to make the world what we dream it can be.

More than $5.5 million since 2007 into research labs to save lives.
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