Nieuwsbrief 2020-1

Beste donateurs, sponsoren, vrijwilligers, volgers, geïnteresseerden en Vrienden van
Stichting Nikai 4 Life
Hierbij onze 1e nieuwsbrief van 2020. Een korte samenvatting van de afgelopen maanden.
Met veel info vanuit het Prinses Maxima Centrum.

Onderzoek van 2019 geeft aanzet tot uitgebreidere Crisp onderzoek van 2020
Het onderzoek dat we in 2019 hebben gesteund, heeft
meer inzicht gegeven in de werking van diverse
medicijnen. De resultaten van deze “testen van
medicijnen” hebben de basis gevormd voor een nieuw
project, waarin Jarno Drost en zijn team verder gaan
kijken naar mogelijke bijwerkingen en of de gevonden
medicijnen wellicht toegepast kunnen worden in de
kliniek.
Dit onderzoek duurt circa 3 jaar en wordt in het voorjaar
van 2020 opgestart. Om dit mogelijk te maken hebben
we december jl. een bedrag gedoneerd van € 50.000
euro.

Kom in actie voor Nikai 4 Life
Mooi om te zien dat mensen en bedrijven op allerlei manieren in het hele land voor Stichting Nikai 4 Life in
actie komen. Van Topsporters vanuit TEAM NL kanosprint tot een MTB tocht in Garden, kerstcollectes in
een aantal kerken en een oliebollen actie in Heiloo, Noord-Holland. Van Wehkamp tot We Fashion.
Indrukwekkend om te zien dat we van allerlei kanten steun krijgen voor ons doel. Met deze acties hebben
we ook weer diverse media bereikt in het hele land.

Weekendje weg voor gezinnen met kinderen met kanker
Ook afgelopen maanden hebben we weer een aantal gezinnen blij kunnen maken met een dag je uit
dan wel een paar dagen. Ook in de komende maanden gaan we weer kijken of we voor een aantal
gezinnen iets kunnen betekenen. We zijn onze sponsoren ook erg dankbaar dat we dit namens hun
kunnen en mogen doen.

Nikai 4 Life focusvogels voor kinderen in het Prinses Maxima Centrum
Stichting Nikai 4 Life overhandigd focusvogels aan
pedagogisch medewerkers van het Prinses Maxima
Centrum in Utrecht. Deze vogels helpen kinderen af te
leiden tijdens het ondergaan van vervelende medische
procedures.
“Deze vogels balanceren en geven afleiding tijdens
bijvoorbeeld het aanprikken”, vertelt Tom Joosten. Tijdens
zijn behandeling, deelde Nikai deze vogels al uit aan
andere kinderen die moesten huilen. De focusvogel staat
symbool voor de stichting, omdat Nikai alles wat hij deed
met veel plezier deed en met de vrijheid van een vogel. Hij
liet zich daarbij amper afleiden door zaken die hij minder
belangrijk vond, leggen zijn ouders uit. “Sommige kinderen
spelen er de hele dag mee en niet alleen bij vervelende
momenten. We kunnen hier de komende maanden weer
mee vooruit” vertelt Aimee.

Vooruitblik
Komende maanden staan er weer diverse activiteiten op het programma. Zo zijn we het goede doel bij
zowel de 1/8 Triathlon IJsselmuiden als bij de LBL Ardennen Classic. Niet alleen daar, maar ook op elk
ander event kunnen mensen zich inzetten voor Nikai 4 Life en kunnen ze voor hun inzet een Nikai 4 Life Tshirt ontvangen. Zoals bijvoorbeeld tijdens de 2Bruggenloop van Kampen dan wel tijdens de Zwolse Halve
Marathon.
Klapper op de vuurpijl is de Stelvio for Life waar we met een Nikai
4 Life team aan de start mogen verschijnen. Deze Italiaanse
Alpenreus met zijn bijna 40 haarspeldbochten en finish op 2.782
meter laat de Alpe d’huez in de schaduw staan. Hij wordt op 29
augustus gehouden in Italie (Bormio). Ook hiervan zijn de eerste
berichten in de media verschenen.
Wil je ook meedoen dan wel iemand uit dit team sponsoren dan
kan dat, zie https://www.stelvioforlife.nl/teams/8/

De Nikai 4 Life nieuwsbrief verschijnt circa 3 keer per jaar. U kunt ons ook volgen via facebook
Mocht u liever geen nieuwsbrief ontvangen laat ons het dan svp weten via info@nikai4life.nl.

