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Het is weer een tijdje geleden dat wij iets van ons hebben 

laten horen!  Er is echter dan ook heel veel te vertellen. 

2017 is een goed jaar geweest voor ons.  De zomer na onze 

fundraiser stond in het teken van werken voor de stichting 

en samenwerken met het AYA Nationaal Platform. Eind 

augustus zijn Janneke en Sibile in Zuid Frankrijk geweest 

om de beklimming van de Mont Ventoux van dichtbij mee 

te maken. Ook hebben zij toen waardevolle informatie 

kunnen verzamelen, die ons zal helpen om een team te 

steunen dat voor ons in 2018 de berg wil trotseren. 

Donderdag 30 (voor wandelaars/hardlopers) en 

vrijdag 31 augustus (voor fietsers) 2018 zullen 

wederom honderden deelnemers de Mont Ventoux 

beklimmen om geld op te halen voor 

kankeronderzoek en lokale stichtingen. Deze 

sportieve strijd is een metafoor voor de strijd tegen 

kanker. De kosten voor deelname in 2017 bedroegen 540 

euro (400 euro gaat direct direct naar onderzoek en de LLF 

+ 140 euro deelname). Dit bedrag is exclusief reis- en 

verblijfkosten. Wij realiseren ons dat dit een aanzienlijke investering is en willen dan ook meehelpen 

met zulke kosten. 

Ben jij geïnteresseerd om (met een team) mee te doen?  Wil je meer weten?  Mail ons dan vrijblijvend 

en stel je vraag op  info@lovelyleahfoundation.nl.   

In 2017 heeft Team Energy uit Haren voor onze stichting meegedaan. Ook Claire van Bruggen uit 

Meppel is afgelopen zomer naar de top gefietst voor ons.  Het bestuur van de stichting Mont Ventoux 

heeft daarbovenop nog een bijdrage geleverd als aanmoediging omdat wij voor het eerst op hun 

doelenlijst stonden, zodat wij in totaal EUR 4000,- hebben mogen ontvangen.  Ontzettend blij en 

dankbaar zijn wij met deze bijdrage! 

 

BELANGRIJK  

 

Onze jaarlijkse fundraiser vindt 

plaats op 2 juni 2018! Wij zijn 

bezig met een mooi programma! 

Entrée is EUR 25.00 voor eten en 

drinken…plus weer een Gin bar en 

lootjes! 

Er komt ook een bijzonder veiling – 

lees meer in deze nieuwsbrief! Meld 

je aan: 

info@lovelyleahfoundation.nl – wij 

hopen op jouw komst! 
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AYA Call 

In samenwerking met het Nationaal AYA “Jong en Kanker” Platform heeft onze stichting de AYA Call 

gelanceerd. Vanaf heden kunnen leden van het platform (AYA’s, ziekenhuizen, stichtingen, 

organisaties) vier keer per jaar een aanvraag voor subsidie indienen. Het bestuur zal de aanvragen 

behandelen en volgens selectiecriteria beoordelen. Een financiële bijdrage wordt dan verstrekt aan 

één of meerdere projecten. Voor aanvraagformulier en criteria, klik hier. Voor meer informatie kunt u 

mailen naar ayanationaal@iknl.nl of info@lovelyleahfoundation.nl. Wij hopen daarmee niet alleen 

meer AYA’s te kunnen steunen maar ook een bijdrage tot verbetering van de AYA (na)zorg te kunnen 

leveren.   

Club van 100 

Wie ons met EUR 100,- of meer per jaar steunt wordt uitgenodigd voor een bijzonder event. Met meer 

dan zestig leden op de 2017 lijst voelen wij ons heel rijk! Afgelopen januari was de eerste bijeenkomst 

van deze club. Wij waren te gast bij Paviljoen van de Dame in Paterswolde en werden verwend met 

heerlijke hapjes. Gastspreker was Dr. Eveliene Manten-Horst, kwartiermaker voor het Nationaal 

Platform AYA “Jong en Kanker”,zij heeft verteld over wat er allemaal al bestaat in de AYA zorg en wat 

er nog moet gebeuren. Wij danken iedereen die ons in 2017 heeft gesteund en kunnen ook al 

verklappen dat wij alweer leden voor 2018 hebben!   

Space 4 AYA – Nationaal Seminar voor Jongeren en kanker 

De LLF heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan het symposium 'Space 4 AYA'. De LLF heeft dit 

event (mede) gesponsord en had ook een stand op de informatiemarkt. Eric, Jet en Sibile waren 

namens onze stichting aanwezig. Over de dag heen verdeeld waren er veel informatieve sessies: over 

wetenschappelijk onderzoek, over digitale ontwikkelingen, over het bespreekbaar maken van de dood,  

en over het leven na de behandelingen. Wij waren onder de indruk van de professionaliteit en de 

warmte die wij hebben mogen ervaren. De ontmoetingen met de andere deelnemers, stichtingen en 

organisaties, waren meer dan waardevol en zouden tot mooie, nieuwe samenwerking kunnen leiden.  

Voor meer informatie over dit event kun je kijken op hun website: www.space4aya.nl 

Last But Certainly Not Least 

Onze jaarlijkse fundraiser komt eraan!  Wij blijven bij dezelfde opzet: lekker samen eten en drinken, 

misschien een paar lootjes kopen en hopen op mooie prijzen of een overheerlijke gin-tonic nuttigen 

die Eric voor jullie gaat bereiden! Franca Hiddink, de moeder van ons bestuurlid Annabel, heeft ons 

een heel bijzonder geschenk gegeven:  Zij heeft de Lovely Leah Iris geschilderd. Voor een sneak peak 

van dit prachtige schilderij scrol je naar beneden.  Voor meer informatie over Franca, bezoek haar 

website: www.francahiddink.nl 
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Dit schilderij van de Lovely Leah iris zullen wij op 2 

juni veilen. Het schilderij is 82x120cm. Voor meer 

informatie over de veiling hou onze site en facebook 

in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

over ons ga naar www.lovelyleahfoundation.nl of bezoek onze facebookpagina. 
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