
 

 

 
Fundraiser 

Stichting Lovely Leah Foundation 
Zaterdag, 22 juni 2019 17:00 tot 21:00 uur 

In de tuin bij Leah thuis 
Dilgtplein 8 

Haren 
 
RSVP:  17 juni 2019 door te mailen naar info@lovelyleahfoundation.nl 
 
Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse fundraiser, een zomerfeestje in de tuin.  Inmiddels 
gaan wij ons vierde bestaansjaar in en is het gelukt om onze jaarlijkse fundraiser geheel in de geest 
van Leah tot een klein foodfestival te maken.  Wij zijn heel blij te kunnen vertellen dat Food Fellas 
Catering, net als vorig jaar, het eten zal verzorgen en ons daarmee volledig sponsort.  Onze dank 
hiervoor is groot! 
 
Gedurende deze middag en avond kunt u genieten van eten en drinken.  Wij zullen u vertellen over 
wat wij tot nu toe gedaan hebben en wat we van plan zijn.  Daarnaast zal Dr. Janine Nuver, internist-
oncoloog aan het UMCG – waar ook Leah behandeld is – vertellen over de AYA zorg in het umcg en 
over háár onderzoek naar de zorg voor AYA’s (jongeren met kanker) in hun laatste levensfase. 
 
Ook dit jaar weer hebben wij de Gin Bar; Ann van Voorden zal haar prachtige kettingen verkopen en 
er zullen weer lootjes voor de raffle worden verkocht worden voor mooie prijzen.  
 
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 22 juni 
lezen.  Wij hopen u te mogen verwelkomen en verheugen ons erop! 
 
Entrée (pinnen is dit jaar mogelijk!): 
25.00 Euro inclusief                          
10.00 Euro inclusief voor kinderen vanaf 11 jaar 
Kinderen onder 10: gratis 
Lootjes te koop voor EUR 2.00 per stk of 6 lootjes voor EUR 10.00 
Gin bar: EUR 5.00 per glas 
 
Aanmeldingen graag via email naar info@lovelyleahfoundation.nl. De entrée kosten kunnen van 
tevoren worden overgemaakt op NL88TRIO0390313165. U krijgt dan een bevestiging en kunt die 
meenemen als entrée bewijs.   
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