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Toen mijn man Sjoerd diagnose slokdarmkanker kreeg, heeft hij in zijn kostbare tijd een foundation opgestart. 
Zijn doel met de foundation is “Laten we samen voorkomen wat mij is overkomen!”. 
Nadat Sjoerd is overleden wil ik graag het vuur brandend houden en zijn doel nastreven.

“Als gezin wandelden we graag in de natuur, zowel in Nederland als in het buitenland. Lekker even naar buiten en tijd met 
elkaar, gecombineerd met een speurtocht of iets lekkers, daar genoten én genieten we altijd van. Om die reden lijkt het me 

mooi om leuke en vooral gezellige wandelingen te organiseren in onze omgeving om geld in te zamelen t.b.v. Sjoerds 
Foundation. 

Wandelen voor een goed doel, maar ook om jou een leuke dag te bezorgen in deze tijd.”  
Er zijn 3 wandelingen, welke kies jij? 

Groet, 

www.stopslokdarmkanker.nu

PAASSPEURTOCHT!
Zijn jullie het binnen zitten ook zo zat? Doe dan mee met de paasspeurtocht op paaszaterdag 
in Ulvenhout. De paasspeurtocht is 3 km lang, kinderen zijn coronaproof op zoek naar paaseieren 
en voeren bij elk paasei een opdracht uit. 

SJOERDS FAVORITE 
Loop samen over Sjoerds favoriete vlonderpad door het Bredase Mastbos met onderweg een kopje 
koffie met wat lekkers. 10 km lang genieten van de mooie natuur

17 km CHALLENGE! 
Zin in een uitdagende wandeling van 17 km in de bosrijke omgeving ten zuiden van Breda, met iemand 
die je een tijd niet gesproken hebt?  Geniet van de natuur en praat heerlijk bij met je wandelmaatje. 
Voor iets lekkers en een drankje wordt gezorgd.

Meer informatie over de wandelingen en inschrijven? Klik hier

De Sjoerd Daniels Foundation is een onafhankelijke stichting 
die wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, in combinatie 
met technologische innovatie, naar de vroegopsporing van 
slokdarmkanker en daarbij de overlevingskans van 
patiënten wil vergroten. 

Wil je de stichting steunen met een donatie, scan de QR-code 
of ga naar https://sdf.sjoerddaniels.nl/doneren
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