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Geachte heer, mevrouw,

Voor de derde keer werd voor st¡cht¡ng Matchis, op golfclub Heidemeer, een benefiet golftoernooi
gehouden. Het was een goed georgan¡seerde en gezellige dag.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw deelname. Deze dag heef het prachtige bedrag van

€2.8L5,- opgeleverd!

Het mooie initiatief van Fredy Damm helpt ons níet alleen op financieel vlak, maar zorgt meteen ook
voor meer naamsbekendheid. Niet alleen om meer donoren te werven, maar ook om bewustzijn te
creären dat in feite iedereen ziek kan worden en afhankelijk kan worden van stamceldonatie.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die zich aanmelden als stamceldonor, maar al deze registraties

brengen wel kosten met zich mee. lets waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn. Elke nieuw
geregistreerde donor kost namelijk € 45,-. Kosten die worden gemaakt voor registreren, testen en

beheren van het donorbestand.

Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer u het stamceldonorschap onder de aandacht wilt
brengen binnen uw netwerk.
Heeft u behoefte aan promotiemateriaal of wilt u dat wij een presentatie komen geven binnen uw

bedrijl dan willen wij u graag van dienst zijn. Bij deze de link naar meer informatie:
www.matchis.nl/he lp-mee/

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor uw deelname.
Dankzij de inzet van Fredy, medewerking van de golfbaan, de sponsoren en u is deze dag een groot

succes geworden.

Met vriendelijke groet,

Margot van den Akker
Coördinotor Donor Recruitment & Communicatie
ma rgot.va ndena kker@matchis.nl
06 1L6 082 54
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