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Onze derde fundraiser – welke plaatsvond op de dag 

waarop Leah 21 had moeten worden – ligt achter ons en wij 

zijn uiterst dankbaar.  In de aanloop naar deze avond en op 

de avond zelf hebben wij namelijk een bedrag van ruim 

EUR 8000.00 kunnen ophalen.  Een fantastisch resultaat 

dat ons weer in de gelegenheid stelt om mooie dingen te 

doen! 

Het diner werd verzorgd door Restaurant Mediterraneo, 

Haren; wij danken eigenaar Omar Hadouche hartelijk voor 

de korting evenals alle extra’s zoals bestek en borden die wij 

konden gebruiken.  Ook danken wij graag hartelijk Gerben 

Kiel, bedrijfsleider van Makro Groningen: dankzij zijn gift 

vanuit de Makro hebben wij onze jaarlijkse Gin Bar kunnen 

financieren. Daarbij zijn niet te vergeten natuurlijk ook alle 

ondernemers die ons ook dit jaar weer gesponsord hebben: 

Douglas Haren, marquant department te Groningen, van 

Harte te Haren en de Koffiewinkel te Haren – zonder hen 

was dit mooie bedrag minder geweest!  Hartelijk dank! 

Op de avond zelf werden we vergezeld door twee 

gastsprekers: Tineke en Siebolt Jager van Team Energy in Haren.  Zij gaan voor de zevende keer dit 

jaar weer de Mont Ventoux op.  Dit jaar zijn wij een van hun goede doelen.  Zij kwamen vertellen over  

de organisatie ‘[Naam Organisatie], de nodige voorbereidingen evenals hun ervaringen.  Wij als 

stichting zijn nu dan ook bezig om een team samen te stellen dat in 2018 de Mont Ventoux kan 

beklimmen in naam van de Lovely Leah Foundation en zullen hun raad en advies hierbij zeer op prijs 

stellen. Wij zoeken dus mensen die interesse hebben om in dit Lovely Leah Foundation Team deel te 

nemen aan onze tocht!  Het event vindt altijd plaats einde augustus/begin september.  Wil je hier 

meer over weten?  Mail ons dan naar info@lovelyleahfoundation.nl. 

Verder waren wij heel blij met de komst van Jacqueline Bouts, directrice van het Xenia Hospice in 

Leiden. Zij heeft verteld over het huis en haar gasten.  Tien dagen later waren Eric en Sibile dan ook te 

gast in Leiden en hebben daar het huis mogen bezoeken en gasten en vrijwilligers mogen ontmoeten.  

BELANGRIJK !! 

 

Ruim EUR 8000 hebben 

wij mogen ophalen 

gedurende onze laatste 

fundraiser!!! 

 

Wie ons dit jaar met EUR 

100 of meer steunt of 

sponsort wordt 

automatisch lid van onze 

club van 100!  - Lees meer 

hierover in deze 

nieuwsbrief! 
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Een heel bijzonder huis midden in het hartje Leiden, dichtbij waar Leah ook even gewoond heeft.  Dit 

huis met hart heeft ook een plek in het onze ingenomen. 

Club van 100 

Wie dit jaar EUR 100.00 of meer aan de Lovely Leah Foundation heeft gegeven of nog wil geven, door 

donatie of sponsoring, wordt tegen het einde van het jaar uitgenodigd voor een borrel ter ere van dit 

gezelschap.   Wij zullen zorgen voor een intressante invulling van de avond om hen allen te bedanken. 

De uitnodiging geldt dan ook voor de donateur plus een introducé(e).  

AYA Platform Nationaal 

Last but not least: Als stichting zijn wij nu tevens bezig met nieuwe contacten bij het AYA nationale 

platform, de organisatie die zich landelijk inzet voor AYA patiënten. Wij hebben elkaar leren kennen 

en zijn bezig met een gezamenlijk project.  Hierover later meer! Op 13 juni j.l. de AYA lounge in het 

UMC Utrecht gelanceerd. Annabel en Eric waren er vanuit de Lovely Leah Foundation. Zo te horen 

wordt de lounge dagelijks bezocht.  Mooi om te horen! 

Het Hamelhuys   

Stichting Lovely Leah Foundation heeft een (inloop) spreekuur bij Het Hamelhuys, Johan de 

Wittstraat 15 te Groningen.  Ben jij een AYA (Adult Young Adolescent – een kankerpatiënt in de 

leeftijd van 17-35 jaar) of houd je van/ben je bevriend met 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 op 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! Houd de site in de gaten voor meer data of mail naar info@lovelyleahfoundation.nl voor 

meer informatie. 

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, info@lovelyleahfoundation.nl.  Voor meer 

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