
 

 

LOVELY LEAH FOUNDATION 
NIEUWSBRIEF – APRIL  2019 
Het is weer een tijd geleden sinds onze laatste update, vandaar dat we 
genoeg te melden hebben!  In deze nieuwbrief lees je meer over een van de 
AYA’s  die wij hebben gesteund, bedanken we een aantal genereuze 
gevers, hebben wij een oproep m.b.t. onze website én vind je meer 
informatie over onze zomer fundraiser van 22 juni.  

PROJECTEN 

Dankzij jullie donaties kunnen wij verschillende projecten 

mogelijk maken. Een van deze projecten willen wij 

hieronder toelichten: 

 Operatie AYA - €3500  

In februari hebben we een aanvraag gekregen om een 22 

jarige AYA te helpen met de kosten van een 

borstverkleining. Door de hormonale kankerbehandeling 

die hij onderging, was borstgroei opgetreden. De kosten 

voor een borstverkleining worden door de verzekeraar niet 

vergoed en zelf was de AYA financieel niet in staat om de 

operatie te bekostigen. We hopen dat de operatie, die 

binnenkort plaats zal vinden, spoedig verloopt en dat het 

gewenste effect bereikt kan worden.  

PARTNERS 

De samenwerking die we vorig jaar zijn aangegaan met het 

Nationaal AYA “Jong en Kanker” Platform hebben wij dit 

jaar weer doorgezet. Via hen weten we een groter deel van 

onze doelgroep te bereiken en kunnen we kennis met elkaar uitwisselen. Dit doen we onder andere via 

de AYA-Call’s, waarbij we via het netwerk van het Nationaal AYA “Jong en Kanker” platform een 

oproep kunnen versturen en AYA’s op de subsidie mogelijkheden van onze stichting te wijzen.  

Verder werken we nog steeds samen met het UMCG om de AYA’s die daar worden opgenomen bij te 

kunnen staan.  

Helaas is dit jaar onze samenwerking met Stichting Mont Ventoux ten einde gekomen. Het bleek toch 

lastig voor ons om een team op de been te brengen. We kijken echter tevreden terug op de 

samenwerking en zijn dankbaar voor het mooie bedrag dat wij tijdens onze samenwerking hebben 

mogen ontvangen.  

 

DONOREN BEDANKT! 

Elk jaar krijgen we ook buiten de fundraiser van vele kanten mooie donaties binnen. Hartelijk dank 

daarvoor! Zonder jullie zouden we de eerder genoemde projecten nooit kunnen steunen. In deze 

FUNDRAISER 
 

Onze jaarlijkse fundraiser vindt 

plaats op 22 juni 2019. Wij zijn 

bezig met een mooi programma! 

Entrée is EUR 25.00 voor eten en 

drinken. Als vertrouwd kun je 

weer heerlijke Gins halen bij de 

Gin-bar en worden mooie prijzen 

verloot! 

Meld je aan via: 

info@lovelyleahfoundation.nl – 

wij hopen op jouw komst! 
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nieuwsbrief willen we een aantal van onze donoren nog extra in het zonnetje zetten en bedanken. Het 

gaat dan om: 

 

  - Levert Stichting die meerdere keren een flink bedrag heeft gedoneerd de afgelopen twee jaar 

  - Ann van Voorden die met haar mooie knopenkettingen geld voor ons ophaalt 

  - Marianne Thut die elk jaar weer prachtige zelfgemaakte knuffels voor ons maakt 

  - Innerwheel Groningen voor hun mooie bijdrage 

  - Franka Hiddink voor het doneren van het oliverf schilderij van de Loveley Leah iris 

  - Klaas Paul die ieder jaar een gul bedrag aan ons doneert 

  - Jacco, die de vorige fundraiser volledig kostenloos gecaterd heeft met zijn FoodFellas catering 

WEBSITE  

Ben jij handig met het opzetten/onderhouden van websites? Of ken je iemand die deze skills heeft? 

Dan zouden we graag een keer in contact komen om te kijken of we samen onze website een update 

zouden kunnen geven!  

 

ZOMER FUNDRAISER 

De gemoedelijke zomerfundraiser vieren we op 22 juni 2019, ook dit jaar in de tuin van Leah’s 

ouders. Zoals vertrouwd zal er lekker eten zijn, voldoende drinken, zullen er mooie prijzen worden 

verloot en zal de Gin-Bar voor de liefhebbers een verscheidene soorten Gin schenken. Updates over de 

fundraiser worden via Facebook en de website gedeeld! Aanmelden kan door te mailen naar 

info@lovelyleahfoundation.nl 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.  Mocht je na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties 

hebben, neem gerust contact op via info@lovelyleahfoundation.nl.  Voor meer over ons ga naar 

www.lovelyleahfoundation.nl of bezoek onze Facebookpagina. 
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