HELP ONS !!
Het Team ELDEKA (Patrick Marcusse en Bart Jalink) gaat zich vol overgave
inzetten om zoveel mogelijk donaties op te halen voor het goede doel.
Waarom eigenlijk ?
Dit is heel simpel hoe meer mensen zich in willen en kunnen zetten voor een
goed doel hoe mooier onze wereld er toch uit gaat zien? Maar ook om de
doelstelling voor stichting Jayden te kunnen bereiken zijn veel mensen en
geld nodig.
De doelstelling van stichting Jayden is namelijk de volgende :
Stichting Jayden streeft naar verhoging van de genezingskans van
neuroblastoom kinderkanker. Wij willen dat de kwaliteit van de
behandelingen verbetert, de vervelende bijwerkingen verminderen en
de kwaliteit van de pijnbestrijding beter wordt. Verder alles wat daarmee
rechtstreeks of zijdelings in verband staat, of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Stichting Jayden tracht haar doel
te bereiken door het werven van fondsen en donateurs, organiseren van
evenementen en het ondernemen van andere activiteiten voor het financieren
van vernieuwend onderzoek op het gebied van neuroblastoom kinderkanker.
Waarom heeft stichting Jayden deze doelstelling:
De genezingskansen van neuroblastoom kinderkanker zijn schrikbarend
laag! Kinderen met neuroblastoom in de meest agressieve vorm hebben slechts
30% kans op genezing.
De genezingskansen moeten dus omhoog! Hiervoor is heel veel onderzoek
nodig en onderzoek kost heel veel geld. Onderzoek kan alleen plaatsvinden
als er voldoende financiële middelen zijn. Deze middelen komen altijd voort
uit donaties.

Wij hebben ons laten uitdagen en gaan dit doen !

Hoe gaan wij dit doen ?
Wij gaan dit avontuur aan in een mini classic welke inmiddels 12jaar stil
staat in een schuur onder het stof. Omdat dit alles uitgevoerd en
georganiseerd word vanuit liefde en gevoel hebben wij op Valentijnsdag de
auto voor het eerst met succes gestart! Er zal nog een hoop werk te verrichten
zijn aan de auto (waaronder heel het motorblok en ophanging)om de volledige
route uit te kunnen gaan rijden. We zullen bivakkeren in de open lucht en de
route gaan rijden zonder gps, telefoon en snelwegen.
Op dit moment is ons avontuur begonnen doet u mee?
Volg ons op facebook: Team Eldeka
Een ultieme uitdaging vol avontuur en met maar 1 doel, in een auto van 27
jaar oud de volledige 8500km uitrijden zonder enige luxe. Dit houd in dat we
met een landkaart en kompas op pad gaan! Bivakkeren in de open lucht en
na afloop een fantastisch bedrag doneren aan STICHTING JAYDEN, want de
kinderen die met neuroblastoom kanker te maken hebben verdienen een
toekomst zoals jij en ik!!

VECHT U MET ONS MEE ?!

Hoe kunt u doneren?
Doneren kan op de volgende manier en is mogelijk voor iedereen :
• Direct storten op Rekening NL55 INGB 0680780726
T.n.v.: B.C.A Jalink , met vermelding van uw naam of bedrijfsnaam
Of wil je als bedrijf voor wat zichtbaarheid zorgen dan is dit ook
mogelijk!
• Koop een sticker met uw logo/bedrijfsnaam:
o 20x5 cm €100,o 40x10cm €200,o Ø15cm
€150,(heeft u zelf een sticker laat het ons weten)
Breng ons op de hoogte van uw keuze door ons een bericht te sturen via
WhatsApp of per mail : Eldeka4jayden@gmail.com
Uiteraard zullen wij zorg dragen voor zoveel mogelijk publiciteit te
weten: FB, omroep zeeland en PZC maar ook diverse lokale bladen
zullen geïnformeerd worden. Op deze manier geven wij er nog meer
gehoor aan om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Immers MET
ELKAAR kunnen we veel bereiken !
Vergeet natuurlijk niet om ons te volgen op Facebook pagina ‘Team
Eldeka’ hierop zijn alle ontwikkelingen te zien op weg naar de start en
tijdens de rally!

UW STEUN HELPT !!
Team ELDEKA
Westhavendijk 13
4463 AD Goes
Tot Slot, heeft u gedoneerd?
U krijgt van ons een kennisgeving met uw naam/bedrijfsnaam en
gesponsord bedrag toegestuurd.

Doneren kan tot 22 juni dan hopen wij aan de Finish te staan in Amsterdam!

