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Bo na onder:
’n Paar wonderlike vroue         
  wat borskanker oorleef     
    het in hulle pienk klere. 
  Die skrywer van Hoop, 
Lana van  Niekerk.
Die boek Hoop van 
Carpe Diem Media, wat 
te koop is. ’n Gedeelte 
van die gelde van die 
boek word aan KANSA 
geskenk vir die stryd teen 
borskanker.

PIENK! DIT ÍS 
DIE HOOP TEEN 

BORSKANKER 
Meer as 40 000 vroue verloor 
jaarliks hulle lewe as gevolg 
van kanker! Dit kan met enige 
vrou gebeur. Word nou deel 
van Projek Hoop deur jouself 
of iemand anders met die 
inspirerende boek Hoop te 
bederf.
Projek Hoop is in 2010 begin, waar FINESSE 
’n gedeelte van die boek se wins vir borskanker 
skenk. Hierdie jaar maak ons wéér so. Van elke 
Hoop wat verkoop word, gaan ’n gedeelte van die wins aan 
KANSA. Hierdie fondse word gebruik om lig te bring in talle 
vroue se lewens en om te wys dat ons daar is om te help en te 
ondersteun.

Hoop is die ware verhaal van ’n vrou, Lana 
van Niekerk, se reis deur kanker. 
Dit vertel van die emosionele 
wipplank wat sy gery het en hoe 
sy dit oorwin het. 

Vat hande met FINESSE in 
hierdie stryd teen borskanker, wat 
ons lewens vandag oorneem. Maak nou 
’n verskil in iemand anders se lewe!

Onsekerheid en hopeloosheid is maar net 
’n paar van die dinge wat kankerlyers beleef. 

Koop nou jou boek en maak ’n klein verskil wat 
vir iemand anders ontsaglik baie sal beteken.
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DOEN GOED
Jy kan ’n verskil maak deur die boek Hoop vir jouself of iemand anders te koop. 
Gaan na voelgoedwinkel.co.za/boeke.

FINESSE 
boekklub

Welkom by ons blinknuwe 
boekklub, waar jy kan deel word 
van die gesprek oor ons boek 
van die maand.

Gaan na voelgoed.co.za/
boekklub om ’n gratis 
uittreksel van ons boek van 
die maand af te laai, en saam 
met ander lesers te gesels.
PLUS! Op die eerste Vrydag 
van elke maand, tussen 
13:00 en 14:00, kry lesers 
die geleentheid om aanlyn 

met die skrywer van ons boek van die maand te 
gesels.

Die FINESSE boek van die maand, asook 
ander nuwe trefferboeke, is teen spesiale afslag 
beskikbaar by voelgoedwinkel.co.za.

Ons boek van die maand is Die Bybelvers 
wat my lewe verander het. Gesels Vrydag, 
7 September (13:00 tot 14:00) aanlyn met van  
 die skrywers. 

Vir meer 
besonderhede, 

gaan na 
voelgoed.

co.za/
boekklub.

Ons verklaar die 
FINESSE boekklub
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