Nieuwsbrief 2019-2

Beste donateurs, sponsoren, vrijwilligers,volgers, geïnteresseerden en Vrienden van
Stichting Nikai 4 LIfe
Hierbij onze 2e nieuwsbrief van 2019. We hebben afgelopen maanden niet alleen veel
events gehad, maar er zijn ook stappen gemaakt met betrekking tot onderzoek en
donaties. Hieronder een korte samenvatting.

Kom in actie voor Nikai 4 Life
Afgelopen maanden zijn heel veel mensen in actie gekomen voor
Nikai 4 Life. Hardlopend, op de fiets in de kano, etc. Denk o.a. de
Triathlon IJsselmuiden, Zwolse Halve Marathon, Full Color Run, LBL
Ardennen classic, 24 rubik kubussen, Nikai 4 Life kano scholieren Cup,
Dam tot Damloop, Brabant regatta en nog veel meer. Allemaal events
waar veel mensen zich met passie hebben ingezet om hun doel te
bereiken op sportief gebied en om zich te laten sponsoren. Geweldig!

In het eerste jaar een volledig onderzoek a € 100.000 euro gefinancierd
Met alle (financiële) support die we het afgelopen jaar
hebben ontvangen zijn we in staat geweest om een
volledig onderzoek te financieren. Een onderzoek naar
medicijnen die de rhabdoïde tumoren mogelijk kunnen
remmen. Afgelopen maanden is hier vanuit
onderzoeksteam van Jarno Drost flink aan gewerkt. De
eerste resultaten hopen we spoedig met u te kunnen
delen Momenteel worden we geïnformeerd over een
ander vernieuwend onderzoek die kan helpen in de
strijd tegen kinderkanker. Hou onze website en
facebook in de gaten.

Weekendje weg voor gezinnen met kinderen met kanker
Ook afgelopen maanden hebben we weer veel 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 in de Media (TV, radio, krant en online video)
Afgelopen periode zijn we op verschillende manieren in het
nieuws geweest. Zo zijn Rik en Lilian met hun 24 uurs Kubus
actie op het jeugdjournaal geweest. Heeft de Stentor fors
uitgepakt op site, in krant en met een videoreportage met de
bijzondere 27km loop van basisschool het Talent, radio
interviews voorafgaand aan de Zwolse Halve Marathon en
een geweldige videoreportage van kampenonline over de
Full Color Run. Daarnaast kwam VOKK (De Vereniging
Ouders, Kinderen en Kanker) met een speciaal artikel over
Stichting Nikai 4 Life.

Reportage kampen online Full Color Run
Reportage Stentor kinderen uit Heerde

Vooruitblik
Komen periode staan er ook weer diverse activiteiten op het programma. Zoals bijvoorbeeld een MTBtocht en een oliebollen actie. En een speciale Nikai 4 Life december actie, zie onder. Voor volgend jaar zijn
we zowel bij de 1/8 Triathlon als bij de LBL Ardennen Classic weer het goede doel. En hebben diverse
mensen al aangegeven zich ook volgend jaar weer graag te willen laten sponsoren bij diverse sportieve
uitdagingen. Wilt u ook voor Nikai 4 Life lopen, fietsen of heeft u een ander creatief idee, meld je dan aan
per email bij info@nikai4life.nl.

Nikai 4 Life Mega 2 in 1 Knuffel actie
We willen in december zoveel mogelijk knuffels uitdelen aan de kinderen in het Prinses Maxima Centrum
in Utrecht. Daarom houden we de 'Nikai 4 Life Mega knuffelactie” voor alle kinderen met kanker Maak
een kind blij en steun tevens het onderzoek naar rhabdoïde kinderkanker door het doneren van een Nikai 4
Life Beer. Zo steunt u 2 goede doelen in 1 keer!
Een Mega knuffel van 100cm kost €25,-. (Van elke gedoneerde beer gaat de opbrengst, na aftrek van
kosten, voor 100% naar onderzoek.) Natuurlijk kunt u eventueel ook een kleiner bedrag doneren want met
vele kleine bedragen kunnen we ook weer knuffels kopen.
Tijdens de feestdagen gaan alle behandelingen “gewoon’ door. Daarom willen we met onze december
actie een kind met kanker 'een grote knuffel 'geven van 100cm om ze een hart onder de riem te steken, in
de strijd die ze moeten leveren.
Helpt u mee ?
Dat kan, klik hier voor de donatiepagina. Ieder bedrag is welkom.

De Nikai 4 Life nieuwsbrief verschijnt 3 a 4 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.

