Nieuwsbrief 1 – okt 2018

Beste donateurs, sponsoren, vrijwilligers,volgers, geïnteresseerden en Vrienden van
Stichting Nikai 4 LIfe
Middels deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte blijven houden van de
ontwikkeling van Stichting Nikai 4 Life. We zijn bijna 4 maanden onderweg en er is al
veel gebeurd.

Nieuws
Zeker de eerste 3 maanden hebben we getracht zoveel
mogelijk relevant in het nieuws te komen. Het feit dat we
zijn gestart is in vele kranten terecht gekomen, zowel
lokaal, regio (stentor) als landelijk in het AD. Ook is er een
reportage gemaakt door lokale TV IJsselmond. Mede door
de diverse sponsoracties hebben we ook al de lokale media
bereikt van Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Harderwijk en
Ommen. Daarnaast zijn we door middel van de
zelfgemaakte clip van Jessin in contact gekomen met het
team van Marco Borsato.

Onderzoek
Het hoofdonderzoek is volop in gang en er zijn maar liefst 170
verschillende medicijnen getest op de zogenaamde mini-tumoren die
zijn gekweekt. Deze tests hebben een aantal medicijnen opgeleverd
die rhabdoïde tumorcellen lijken te remmen. Dat is een mooie
ontwikkeling. Deze medicijnen zullen in een vervolgonderzoek verder
getest worden en ook zal er meer studie worden gedaan om inzicht te
geven in hoe ze werken. Daarbij is het belangrijk om te achterhalen
hoeveel bijeffecten de medicijnen hebben. En uiteraard is er, naast
het hoofdonderzoek, ook voor dit vervolgonderzoek weer veel geld
nodig.

Donaties en ANBI
Stichting Nikai 4 Life is sinds de oprichting 22 juni 2018 door de belastingdienst erkend als ANBI, een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor kan het belastingvoordeel van je gift oplopen tot boven de
50%. Je gift is namelijk volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Meer informatie vind je op Vriend
van Nikai 4 Life.

Acties
Direct vanaf het begin zijn er diverse actie op touw
gezet. De Nikai 4 Life Scholieren Cup, aanwezigheid op
het zoddefestival, kinderpostzegels etc. Kinderen die
zelf een statigeld flessen op touw zetten. En met klap
op de vuurpijl de actie tijdens de Brabantregatta 2018.
Mooiste van alles is dat alle acties echt uit het hart
komen. Dat geeft de donaties nog een echt warm
gevoel ook. Kijk voor alle acties die zijn geweest op de
website onder de kop acties. of volg ons via facebook.

“Samen genieten” voor gezinnen met kinderen met kanker
We vinden het heel fijn dat we ook iets kunnen betekenen
voor gezinnen waarvan het kind nu ziek is. Zo zijn de eerste
gezinnen al naar Julianatoren, Dolfinarium en Drouwenerzand
geweest. Helemaal bijzonder is het aangaan van onze
intensieve samenwerking met de Beerze Bulten. Naast het
feit dat de Stichting een gulle donatie heeft ontvangen mogen
wij namens Bultje Foundation gezinnen een dagje uit of zelfs
een vakantie aanbieden op hun prachtige locatie. Dit zodat
ook kinderen met kanker ook even gewoon kind kunnen zijn.
Geweldig!

Rest ons nog te melden dat we iedereen willen bedanken voor de inzet afgelopen periode. Vrijwilligers,
sponsoren, donateurs, volgers, Vrienden van Nikai 4 Life etc.
En verder
Komende periode hopen we u nog te kunnen informeren over sportieve acties en samenwerking op het
gebied van uitjes. En omdat het zo mooi is hierbij toch alvast een nieuwtje….. Hierbij kunnen we melden
dat Nikai 4 Life voor het eerst aanwezig zal zijn tijdens een groot loopevenement. En dan direct bij
misschien wel de mooiste van Nederland namelijk de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Hoe mooi is dat!
Een aantal enthousiaste sportieve Vrienden van Nikai 4 Life zijn dit opgestart. Wilt u ook voor Nikai 4 Life
lopen meld je dan aan per email bij info@nikai4life.nl .
Wij zijn van plan om een dergelijke nieuwsbrief 3 a 4 keer per jaar te versturen. U kunt ons ook volgen via facebook. Mocht u liever geen nieuwsbrief ontvangen
geef ons dan svp per omgaande bericht. Dan wordt u verwijderd van de mailinglist.

