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Het is alweer een tijdje geleden dat jullie van ons gehoord 

hebben.  We zijn niet stil gestaan!  Er is veel gebeurt en wij 

hebben mooie dingen kunnen doen.   

Op 3 maart zijn Janneke, Jet en Sibile naar Steenwijk 

gereden voor de kick-off van de Mont Ventoux stichting, 

www.grootverzettegenkanker.nl  

Wij hadden en stand samen met de andere stichtingen die 

ook op de doelenlijst van de Mont Ventoux stichting staan.  

Het was inspirerend om met de mensen van de andere 

stichtingen te praten en het was interessant om te zien wat 

er allemaal aan verzet is tegen kanker! 

Het hoogtepunt van de avond was het maken van een 

promotiefilmpje dat de Mont Ventoux stichting mooi 

bewerkt heeft.  De opdracht was je eigen stichting in 

ongeveer 1 minuut voor te stellen.  Hier de link naar onze 

pitch: 

www.youtube.com/watch?v=BG0qp6zehFc&index=6&list=PL3LVCxdGkmzw9wTaEh3_9xmgMbI23rAtw 

Wij willen de organisatoren van de kick-off danken voor deze gelegenheid, het is mooie gratis 

promotie.   

Opening AYA lounge in het umcg: 

Op 24 maart waren wij aanwezig bij de opening van de eerste AYA lounge in het umcg.  Het is een 

mooie caravan geworden, met mooi licht en een mooi interieur.  Hij staat dicht bij de Stee, bij de 

ingang naar de radiotherapie.  De Lovely Leah Foundation heeft bijgedragen in de vorm van het 

entertainment in de caravan, zoals een xbox player, een laptop, spelletjes en een 5 jaar abonnement 

voor spotify.  Voor meer info over de AYA lounge: 

www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/UMC_Groningen_Cancer_Center/Patienten/aya_lounge/Pagi

nas/default.asps 

BELANGRIJK !! 

 

Vanaf april hebben wij 

(inloop) spreekuur in het 

Hamelhuys!  Lees meer in 

deze nieuwsbrief! 

 

De flyer voor onze 

fundraiser vind je op de 

laatste pagina van deze 

nieuwsbrief!  Meld je snel 

aan met een email naar 

info@lovelyleahfoundatio

n.nl  
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  Xenia Hospice in Leiden 

In Nederland zijn er 146 hospices en er is maar een voor jonge mensen.  Dat is het Xenia Hospice in 

Leiden.  Zij bieden intensieve, palliatieve zorg voor jonge mensen (Leeftijd 16-40 jaar).  Na het lezen 

van een artikel in de Volkskrant over dit bijzondere hospice en de enorme kosten die het runnen van 

zo’n huis met zich mee brengt hebben wij contact opgenomen met de stichting Vrienden van het 

Xenia Hospice.  Gedurende een mooi gesprek waarin wij van elkaar ook veel herkenden hebben wij 

om hun wensen gevraagd.  Wij zijn blij te kunnen laten weten dat de Lovely Leah Foundation dit 

hospice heeft kunnen steunen.  Dankzij onze sponsoring kunnen zij nu een Carendo douchetoiletstoel, 

die elektrisch in hoogte verstelbaar is, aanschaffen.   Mocht je meer willen weten over dit bijzondere 

hospice dan kijk maar op www.xeniahospice.nl 

En last but not least:                         

Vanaf april houdt de Lovely Leah Foundation een (inloop) spreekuur in het Het Hamelhuys, Johan de 

Wittstraat 15 te Groningen.  Ben jij een AYA (Adult Young Adolescent – het staat voor kankerpatiënt 

in de leeftijd van 17-35 jaar) of houd je van een AYA?  Heb je vragen of heb je iets nodig?   Wil je 

gewoon met iemand praten die weet dat AYA’s net wat andere moeilijkheden hebben dan volwassen 

kankerpatiënten?  Kom dan naar het spreekuur van de Lovely Leah Foundation in het Hamelhuys te 

Groningen.  Wij zijn er vrijdagmiddagen om de twee weken maar het kan uiteraard ook op afspraak.  

Kijk op www.lovelyleahfoundation.nl of op www.hamelhuys.nl voor meer informatie!   Onze eerste 

spreekuur is op 28 april van 15-17 uur – dus kom vooral kijken!  Hou de site in de gaten voor meer 

data of mail naar info@lovelyleahfoundation.nl voor informatie. 

Wij willen Josje Hamel van het Hamelhuys danken voor deze gelegenheid.  Zij heeft vanaf ons prille 

begin interesse getoond en wij hopen dat wij door deze samenwerking mooie dingen kunnen doen 

voor AYA’s. 

 

Wij danken voor het lezen van deze nieuwsbrief.  Mocht je na het lezen vragen, opmerkingen of 

suggesties hebben schroom dan niet ons te contacteren, info@lovelyleahfoundation.nl.  Voor meer 

over ons ga naar  

www.lovelyleahfoundation.nl of bezoek onze facebookpagina. 

http://www.xeniahospice.nl/
http://www.lovelyleahfoundation.nl/
http://www.hamelhuys.nl/
mailto:info@lovelyleahfoundation.nl
mailto:info@lovelyleahfoundation.nl
http://www.lovelyleahfoundation.nl/
http://www.hamelhuys.nl


 

 

 
 

Fundraiser 
Stichting Lovely Leah Foundation 

 
 
 
 

Zaterdag, 3 juni 2017 17:00 tot 21:00 uur 
In de tuin bij Leah thuis 

Dilgtplein 8 
Haren 

 
RSVP:   27 mei 2017 naar info@lovelyleahfoundation.nl 
 
Op 3 juni 2017 – Leah zou 21 geworden zijn – willen wij u verwelkomen voor een fundraiser, een 
zomerfeestje in de tuin.  Het is dan een jaar geleden dat wij gestart zijn en mede dankzij deze eerste 
fundraiser een jaar geleden hebben wij al mooie dingen kunnen doen.   
 
Gedurende deze middag en avond kunt u genieten van eten en drinken.  Wij zullen vertellen over wat 
we dit eerste jaar gedaan hebben en wat we van plan zijn.  Daarnaast hebben we ook gastsprekers 
uitgenodigd.  Wij  zijn nu bezig met het programma maken.  Hou de site dus in de gaten! 
 
Voor informatie over de stichting en Leah ga naar www.lovelyleahfoundation.nl of Lovely Leah 
Foundation op facebook.  Tegen de tijd van de fundraiser zult u daar ook meer details over 3 juni 
lezen.  Wij hopen u te mogen verwelkomen en verheugen ons erop! 
 
 
Entrée: 
25.00 Euro inclusief  
10.00 Euro voor kinderen jonger dan 12 jaar 
 
Daarnaast zal Eric weer een gin bar runnen en zullen weer lootjes te koop zijn met mooie prijzen!  
 
 
Aanmeldingen graag via email naar info@lovelyleahfoundation.nl 
De entrée kosten kunnen van tevoren worden overgemaakt op NL88TRIO039031365. U krijgt dan een 
bevestiging en kunt die meenemen als entrée bewijs.   
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