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SPORT FOR LIFE!
50 VES sportcentra in Nederland zetten zich 
in voor kinderen met neuroblastoom kanker

WAAROM VILLA JOEP?
Bij ongeveer 15% van alle kinderen die de 
diagnose kanker krijgt, betreft het 
neuroblastoom kanker.  

In de maand maart organiseren de 
sport- en fi tnesscentra aangesloten 
bij de Vereniging Exclusieve 
Sportcetntra (VES) voor de 14e keer 
Sport for Life, dé grote landelijke 
actie voor het goede doel.

Duizenden sporters doen mee! 
U toch ook?
In deze Sport for Life actiemaand 
zetten vele duizenden sporters zich in 
om kinderen die lijden aan
neuroblastoomkanker uitzicht te geven 
op genezing. 

Uw sportcentrum informeert u graag 
over de activiteiten die worden 
georganiseerd!

Wij maken het verschil!
Ons hoofddoel is de Stichting Villa 
Joep. Met de opbrengst wordt 
onderzoek mogelijk gemaakt naar
neuroblastoomkanker, een uiterst 
agressief verlopende vorm van kanker, 
die alleen bij jonge kinderen voorkomt.

Er is door de VES sportcentra de 
afgelopen jaren 3,5 miljoen euro 
opgehaald, maar liefst 50% van 
alle donaties die Villa Joep heeft 
ontvangen. Met dit geld zijn inmiddels
grote stappen gezet in het onderzoek. 
De oorzaak is bekend, nu de 
behandeling nog. 

Wij gaan door, helpt u ons? 

DOE MEE EN STEUN  VILLA JOEP TEGEN 
NEUROBLASTOOM KANKER!

KIJK OP WWW.SPORTFORLIFE.NL

Vereniging Exclusieve Sportcentra
Uw sportcentrum is aangesloten
bij de VES. VES clubs behoren tot de
beste sportcentra van Nederland met
aantoonbare kwaliteit, excellente
service en op resultaat gerichte
training.

Als je gezond bent 
heb je duizend 

wensen...

Als je ziek bent, 
heb je slechts één 
wens!

Dankzij onderzoek is het genezings-
percentage van kinderkankersoorten 
gestegen naar een gemiddelde van 
70%, maar bij neuroblastoom is dit 
een dramatische 30%. Villa Joep is 
opgericht om onderzoek naar deze 
agressieve ziekte mogelijk te maken. 
Het ultieme doel van Villa Joep is 
om alle kinderen die lijden aan 
neuroblastoom kanker te genezen. 
Villa Joep werkt alleen met vrijwilligers 
en heeft geen kosten. 100% Van 
alle donaties gaat rechtstreeks naar 
onderzoek! 

Joep is de naamgever van de stichting 
Villa Joep. Hij overleed op 4,5 jarige 
leeftijd. Rowald en Leontine Steijn, 
hebben na zijn dood de stichting Villa 
Joep opgericht en ervoor gezorgd dat 
neuroblastoom onder de aandacht is 
gekomen.

HET GEVECHT VAN JOEP 
EN VELE ANDERE KINDJES 
MAG EN ZAL NIET VOOR 

NIETS ZIJN!

KIJK OP WWW.VILLAJOEP.NL
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