Nieuwsbrief 2020-2

Beste donateurs, sponsoren, vrijwilligers, volgers, geïnteresseerden en Vrienden van
Stichting Nikai 4 Life
Hierbij onze 2e nieuwsbrief van 2020. Een korte samenvatting van de afgelopen maanden,
wat door de Corona periode natuurlijk heel anders is gegaan dan voorgesteld.

Kom in actie voor Nikai 4 Life
Helaas zijn door de Coronamaatregelen alle activiteiten die stonden ingepland om sponsorgelden in te
zamelen afgelast. Vandaar dat we zijn overgegaan op een aantal andere “virtuele/individuele” acties, zodat
mensen zich toch kunnen inzetten voor Nikai 4 Life. Van een virtuele sport challenge tot een avond4daagse
of mensen kunnen een T-shirt kopen, waarbij ze de nieuwe norm van 1.5 meter in acht houden en toch
ook Nikai 4 Life steunen. Daarnaast hebben we op dit moment een wel heel speciaal evenement en dat is
de Summer Challenge waarbij je een medaille kunt verdienen die speciaal voor Nikai 4 Life is ontworpen.
(Zie ook laatste pagina). Verder kregen we vlak voor uitkomst van deze email nog een flinke meevaller. De
organisatie van Triathlon IJsselmuiden heeft ons enorm verrast door toch een forse donatie van € 1.750,te doen.

Crisp onderzoek naar rhabdoide kinderkanker in volle gang
Het Crispr onderzoek is zoals gepland dit voorjaar van
start gegaan mede door onze laatste donatie van 2019
van € 50.000 en donatie van 3 mei jl van € 15.012,- ter
nagedachtenis aan de geboorte dag van Nikai.
Daarnaast hierbij de aankondiging dat we van plan zijn
om ook deze zomer weer een significante donatie te
willen doen.

Weekendje weg voor gezinnen met kinderen met kanker
Helaas heeft de Corona crisis ook op deze actie een negatief effect gehad en konden we geen enkel gezin
blij maken met een dag je uit dan wel een paar dagen. We hopen dat we dit in de nabije toekomst weer
op kunnen pakken.

Team Super Sander zet zich ook in tegen rhabdoïde kinderkanker
Sander, een jongen die net zoals Nikai
een rhabdoïde tumor had. Helaas is
Sander op 11-jarige leeftijd overleden.
Na het overlijden van Sander zetten de
ouders zich samen met een aantal
teamleden in als Team SuperSander.
Team SuperSander gaat zich komend
seizoen sterk maken voor Nikai 4 Life.
Het spandoek is al gereed voor de
komende activiteiten.

Nikai 4 Life heeft nieuwe folder
Grafisch bureau Brainstorm heeft de nieuwe folder van Stichting
Nikai 4 Life ontworpen en aangeboden. Eigenaar Jos van
Brainstorm zegt: “Vanaf de start van de stichting houden we de
ontwikkelingen van Nikai 4 Life in de gaten. We vonden het dan
ook prettig dat we een rol konden spelen in de ontwikkeling van
de nieuwe folder van Nikai 4 Life”

Vooruitblik
Zoals gemeld willen we in de komende weken weer een donatie doen (dus hou facebook of website in de
gaten) en roepen we iedereen op mee te doen aan de Nikai 4 Life Summer Challenge.

Nikai 4 Life Summer Challenge met unieke medaille
Zet je op een sportieve manier in voor Stichting Nikai 4 Life.
Voor de Nikai 4 Life Summer Challenge is een speciale medaille ontworpen die naast het silhouet van Nikai
ook een geheel eigen zomerse sfeer uitstraalt.
Je kan gaan fietsen, hardlopen, zwemmen, wandelen, kanoën, skeeleren etc. En voor deze Summer
Challenge bepaal je dus ook zelf de locatie en afstand die je wil gaan doen. Inschrijfgeld is € 15,- en je kunt
je tot en met 30 augustus 2020 inschrijven op https://inschrijven.nl/form/2020083151118-nl
De opbrengst gaat voor 100% naar onderzoek.
Klaar voor je Summer Challenge?
Delen is Hot & Cool !

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.

