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A SISTER’S HOPE
juli 2012

U17World 
Championship for 

Women gaat 
samenwerking aan 
met A Sister's Hope       
17-26 aug 2012

PINK MOON RUN & WALK 8K
Afgelopen 7 juli vond weer de Pink Moon Run & Walk plaats bij het Muiderslot. Het was een gezellige avond met heerlijk 
weer! De opbrengst van dit kleine evenement was weer super: € 8100,- dat naar wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker gaat! Volgend jaar bestaat dit leuke evenement 5 jaar en dat belooft de grootste ooit te worden! Veel dank 
weer aan onze sponsoren vooral; Breast Friends Roche en het Muiderslot dat elk jaar weer haar kasteeldpoort openstelt 
voor ons! 

Eén van de partners van het WK Basketbal voor Vrouwen Onder 
17 is A  Sister's Hope. Eén van de belangrijkste doelen van A 
Sister's Hope is een saamhorigheidsgevoel kweken, onder álle 
mensen, niet alleen zij die door borstkanker getroffen zijn. Samen 
sta je altijd sterker. Let's reach out and touch tijdens het WK!

Het is de eerste keer dat een dergelijk partnership tussen een 
goed doel en een WK wordt aangegaan. 
Een aantal van deze WK dagen zal A Sister’s Hope ook aanwezig 
zijn met een stand waar onze merchandising verkocht zal worden 
en informatie gegeven aan belangstellenden. Voor deze stand 
hebben wij bezetting nodig. Tevens hebben wij iemand nodig die 
in ons mascottepak wil rondlopen. Wij hopen dat jullie ons hierbij 
kunnen en willen helpen.
Het gaat om de dagen:

vrijdag 17 aug, zaterdag 18 aug, zondag 19 aug, maandag 
20 aug, zaterdag 25 aug, zondag 26 aug
We hebben de tijd dat we er staan in twee gedeeltes gesplitst, 
dus zal zijn 14.00-18.00 uur en/of 18.00-22.00 uur

Er bestaat de mogelijkheid dat je voor/na je shift van de 
basketbalwedstrijden kunt genieten. 

Het WK vindt plaats in Amsterdam:
Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP Amsterdam

De Nederlandse Basketbal Bond zelf is nog op 
zoek naar vrijwilligers die een team willen 
begeleiden tijdens het WK. Als organisatie 
hebben zij gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Om dit waar te 
kunnen maken zal elk team vergezeld worden door een Team 
Begeleider. De Team Begeleider zorgt ervoor dat de gasten uit de 
verschillende landen zich meer dan thuis voelen. Hiervoor wordt 
alles uit de kast gehaald!

De Nederlandse Basketbal Bond zoekt voor deze fantastische rol 
enthousiaste vrouwen die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben 
staan. Gedurende het gehele WK ben je bij het team betrokken 
en slaap je in het Team Hotel samen met de andere Team 
Begeleiders. 

Heb je zin om te helpen? Stuur dan een mailtje naar: 
Astrid@ASistersHope.org en laat ons weten of je ons WK ASH 
team kunt komen helpen of dat je interesse hebt in de rol van 
Team Begeleider? En op welke dag(en) en tijd(en) wilt helpen en/
of dat je incognito in de mascotte wilt.

Pink 
Moon Run/
Walk bij het 
Muiderslot = 
8.100 euro 

U17 WORLD CHAMPIONSHIP FOR WOMEN      
A SISTER’S HOPE: REACH OUT AND TOUCH
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Product Sponsoring/Donaties

De 60KM Walk op 6 & 7 oktober komt met 
rasse schreden dichterbij! We proberen 
alles wat we nodig hebben tijdens de 
wandeling gesponsord te krijgen. We 
zijn voor deze editie nog opzoek naar 
flesjes water, fruit (zoals bananen, 
sinaasappels, appels etc..), lekkere 
snacks (zoals bijvoorbeeld zakjes chips, 
nootjes o.i.d.), kleine tomaatjes, energy 

drankjes en snoepjes!

Ken je iemand die ons zou kunnen 
helpen? Of werk je ergens waar ze 
deze producten zouden willen 
sponsoren? Neem dan contact met 
ons op en stuur een mailtje naar 

Astrid Affourtit: 
Astrid@ASistersHope.org

Vliegeren tegen kanker
Op zaterdag 09 juni 2012 
ging Takeoff Events, 
proberen, met minimaal 
400 vrouwen de grootste 
KNALROZE Megavlieger 
te bouwen die ooit in de 
wereld gebouwd is! Dit 
werd een serieuze 
recordpoging voor een 
heel serieus doel, 
namelijk de strijd tegen 
borstkanker! Alle 
opbrengsten kwamen ten 
goede aan stichting A 
Sister’s Hope. 
Het is niet gelukt de 
recordpoging te halen, 
maar het was toch een 
goede dag. 

vliegerentegenkanker.nl

Dank je,       
Breast Friends/
Roche voor Pink 

Moon water

GOEDE ACTIE =                     
€ 2.088 VOOR 
ONDERZOEK!

Dank je wel, Dolfinarium, voor de mooie ochtend en de dolfijnen kus!
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