Nieuwsbrief 2020-3

Beste donateurs, sponsoren, vrijwilligers, volgers, geïnteresseerden en Vrienden van
Stichting Nikai 4 Life
Hierbij onze 3e nieuwsbrief van 2020. Een korte samenvatting van de afgelopen maanden,
wat ondanks de lastige Corona periode toch ook positieve ontwikkelingen heeft laten zien.

Donatie van 35.000 geeft push aan Crispr onderzoek
Met een donatie van € 35.000 hebben we in september
het Crispr onderzoek een flinke push gegeven. Het
onderzoek is in volle gang en met deze donatie hebben
we in totaal al € 200.000 euro ingezameld voor de strijd
tegen rhabdoïde kinderkanker. Voor dit Crispr
onderzoek hebben we inmiddels al € 100.000 euro
overgemaakt.

Dit is waar we het voor doen! - Videobericht hoofdonderzoeker Jarno Drost.
In het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie werken hoofdonderzoeker Jarno
Drost en zijn team vol overgave voor een betere
behandeling van kinderen met rhabdoïde tumoren.
Jarno uit telkens weer zijn grote dank voor onze
inzet en bijdrage. En om ook alle donateurs van
Nikai 4 Life nadrukkelijk te bedanken heeft hij een
korte videoboodschap gemaakt.

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.

Kom in actie voor Nikai 4 Life
Door de Coronamaatregelen zijn 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 op een sportieve manier kunnen inzetten voor Nikai 4 Life. De Summer Challenge heeft veel
mensen in beweging gebracht en in totaal € 2.441,50 opgebracht. Een prachtig resultaat. De unieke
medaille, met het silhouet van Nikai, werd door de deelnemers erg goed ontvangen.
Daarnaast hadden we nog een meevaller. Ondanks het feit dat de Ardennen classic Luik-Bastenaken-Luik
niet is doorgegaan kwam de organisatie Le Champion in de zomer met een verrassende donatie van meer
dan 300 euro.

Vooruitblik
Beklimming Stelvio & Nikai 4 Life
De Stelvio for Life Editie 2020 kon helaas niet doorgaan.
Maar vol goede moed gaan we voor Editie 2021. We
hebben gemerkt dat naast enthousiasme er ook vragen
zijn van mogelijke deelnemers rondom de reis
ernaartoe, onderdak etc. Binnenkort hebben we daar
meer zicht op en willen we potentiele deelnemers van
Team Nikai 4 Life ook informeren over dergelijke
“arrangementen”. Deze mogelijkheden zijn zowel voor
wielrenners, hardlopers en wandelaars. Wil je op de
hoogte blijven stuur dan een bericht naar
info@nikai4life.nl.
Klik hier voor info over deze uitdaging.

Net Binnen: Nikai 4 Life Mondkapje
Ook in deze tijd kunt u Nikai 4 Life steunen met dit sportieve Nikai 4 Life mondkapje

Nikai 4 Life Mondkapje
Het mondkapje is 18x9,5 cm, one size fits all en wordt gemaakt van zogenaamd 'Heavy
Stretch 260grs" 100% polyester. Neem dagelijks een of meerdere schone mondkapjes
mee naar school, supermarkt, kantoor en/of in het openbaar vervoer en doe ze aan het
einde van de dag in de was. De mondkapjes zijn licht en prettig te dragen, waardoor je
makkelijk kunt blijven ademen. (Wasbaar op 60 graden).
Klik hier om ze bestellen op onze website.
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Mocht u liever geen nieuwsbrief ontvangen laat ons het dan svp weten via info@nikai4life.nl.

