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Beste donateurs, sponsoren, vrijwilligers,volgers, geïnteresseerden en Vrienden van  
Stichting Nikai 4 LIfe 
Hierbij onze eerste nieuwsbrief van 2019.  Er is veel gebeurd op gebied van donaties & 
onderzoek. Ook zijn we  positief en aangenaam verrast door de hulp die we van alle 
kanten krijgen. Iedereen bedankt ! 

 

Al € 65.000 euro aan donaties voor het vervolgonderzoek 

Hierbij kunnen we melden dat we met alle steun die we de afgelopen 
maanden hebben ontvangen als Stichting in staat zijn een volledig 
vervolgonderzoek te kunnen financieren. We hebben inmiddels al 
65.000 euro gedoneerd om dit vervolg onderzoek a € 100.000 te 
bekostigen.  In dit onderzoek wordt o.a. naar de mogelijke oorzaken 
van de remming van dit medicijn gekeken. Dit zodat er 
aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor verdere 
ontwikkeling van dit medicijn. Daarnaast wordt er verder getest of dit 
medicijn in combinatie met andere medicijnen nog betere resultaten 
kan opleveren. 

  

 
 
 

 

Acties 

  
 

Afgelopen maanden zijn er erg veel acties gevoerd voor Nikai 4 Life. Niet alleen de sportieve hoogte 
punten zoals het Volleybalevent van het Ichthuscollege (jan’19) en de Zevenheuvelenloop in Nijmegen 
(nov’18)  maar ook doordat verenigingen Stichting Nikai 4 Life inzetten als goed doel van de verloting. 
Dit zoals bijvoorbeeld Go-Ahead Kampen deed tijdens de Kamper Derby tegen KHC.  Maar ook de 
Daltons lieten zien dat een dart toernooi en een goed doel prima samen gaan.  Daarnaast hebben we 
middels aanvragen bij diverse fondsen mooie bedragen mogen ontvangen.  Ook hebben de talloze 
stemmen ervoor gezorgd dat we de hoofdprijs hebben ontvangen van ING Help Nederland vooruit. 

 
     

                                    

             

 

Weekendje weg 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. 
Ook in het winterseizoen wisten we al veel gezinnen te verblijden met een dagje uit of een 
weekend/midweek weg. Naast bultje Foundation zijn we ook een samenwerking aangegaan met 
Koos Konijn foundation met vakantiehuizen in Weerterbergen en vakantiepark Hunzedal. Beide van 
de Roompot parken. Ook hebben de eerste attractie parken voor het komend seizoen inmiddels 
alweer aangegeven dat we ook komend seizoen weer op hun steun kunnen rekenen.  Geweldig! 

                                                            

 



Sportverkiezing  

Tijdens de jaarlijkse sportverkiezing van Kampen 
wordt ook aandacht besteed aan Nikai (4 Life) met de 
volgende woorden 

En dan nu aandacht voor een talent. Een jong talent. 
Een jongen die de laatste jaren onafgebroken op dit 
podium stond. 

 
• De ene keer als onderdeel van een sportploeg. 
• Dan weer als onderdeel van een jeugdsportploeg  
• Of als individu.  
 

En dat al op 11 jarige leeftijd. 
 

Dat is op zich al heel bijzonder, maar nog specialer is 
dat hij dat deed in 2 verschillende sporten.  
• Turnen en Kanoën.! 

maar dan krijg het leven een andere wending. ……….. 

  
……een bizarre wending. …zie intro-video  
 
Sportverenigingen worden opgeroepen om zich 
komend jaar in te zetten tegen rhabdoïde 
kinderkanker en dus voor Stichting Nikai 4 Life. 

 

Nieuws 

Dat Stichting Nikai 4 Life er voor alle kinderen is, zorgt ervoor dat ons nieuws niet alleen in Kampen 
en omgeving wordt weergegeven, maar ook in Zwolle en zelfs Nijmegen. Weekblad de Brug 
besteed op de voorpagina van de Weekkrant zelfs aan het Volleybal Event van het Ichthuscollege.  
Ook de Stentor regio Kampen-Flevoland geeft een update van 8 maanden Stichting Nikai 4 Life. 

 

                                   

              

 

Vooruitblik 

We kunnen melden dat we in het voorjaar aanwezig zijn bij veel sportieve activiteiten. In april de triathlon 

van IJsselmuiden, in juni de Nikai 4 Life kano Scholieren cup en de Zwolse Halve Marathon, in augustus de 

tourklassieker Luik-Bastenaken-Luik .  In het naseizoen de Brabantregatta, Dam tot Damloop en een MTB 

tocht (details daarvan in volgende email of op facebook) Wilt u ook voor Nikai 4 Life lopen, fietsen kijk op 

de volgende pagina hoe dat kan. Of wilt u vrijwilliger zijn bij een van onze evenementen 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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lNn3taLyP4
mailto:info@nikai4life.nl


   

Loop of fiets voor Nikai 4 Life 

 

Zwolse Halve Marathon                                           
Zaterdag 15 juni 2019 staat weer het 
gezelligste hardloopfestival van Nederland 
op het programma in het avondzonnetje 
door de historische binnenstad van Zwolle. 
Verzeker jezelf van een van de 50 gratis 
startbewijzen! Dit is mogelijk gemaakt 
door de organisatie die Nikai 4 Life heeft 
uitverkoren tot een van de goede doelen 
van dit evenement.     
 Klik hier voor meer info. 
 

 

  

 

 

 
 

Luik-Bastenaken-Luik Ardennen Classic           
LBL Ardennen Classic is een échte 
heuvelklassieker. De afstanden van 75, 125, 
170 en 233 kilometer zijn uitdagende routes 
met veel hoogtemeters. Het is dé uitdaging in 
de Ardennen voor getraind toerfietsers en 
wielrenners. De verschillende routes zijn 
volledig uitgepijld en gaan zoveel mogelijk 
over kleinere en rustige wegen.  
Klik hier voor meer info 
 
 

 

 

 

Dam tot Damloop 10 Engelse mijl (16km)      
Zondag 22 september 2019 staan ruim 40 
bands, DJ’s, live muziek en 250.000 
toeschouwers voor je klaar om te zorgen 
voor een onvergetelijke sfeer. Hardlopers 
van de 10 EM die je voorgingen, roemen 
de start vanwege de doorkomst door de 
IJtunnel, die alleen tijdens dit evenement 
is opengesteld voor hardlopers.                    
Klik hier voor meer info 
 

 
 

 

https://nikai4life.nl/Kom-in-actie/ZWOLSE-HALVE-MARATHON/
https://nikai4life.nl/Kom-in-actie/LBL-Ardennen-Classic/
https://nikai4life.nl/Kom-in-actie/Dam-tot-DamLoop/

