Johanna Nilsson

Jag har idag äran att presentera en jättefin ambassadör i Johanna!
Johanna har köpt band av mig, och vi började prata lite. Det är en av
de saker jag tycker är finast, alla berättelser jag får ta del av. Johannas

är så viktig så jag frågade om hon ville vara ambassadör, och jag hade
sån tur att hon sa ja
1: Cancer har påverkat mig stark. Man tänker alltid att det " händer
inte mig" men när väl en dag då en utav mina närmaste
familjemedlemmar fick ett cancerbesked, rasade hela världen.
Samtidigt försökte jag vara så stark som möjligt för att finnas där för
min familj. Cancer är något som påverkar alla, inte bara den som
drabbas utan även dom som står bredvid. Det är tungt, svårt och
jobbigt att så bredvid och känna sig så hjälplös och maktlös. Tack och
lov så mår min familjemedelm bra och är idag frisk.
2: Cancerforskningen går hela tiden framåt vilket är positivt. Den är
ovärderliga och den behövs mer än någonsin. Tack vare sjukvården så
får vi gå på regelbundna kontroller som både mammografi och för
cellprov, vilket leder till att cancer kan upptäckas tidigt och man kan
hinna göra någonting åt det. Detta är ju tack vare att forskningen hela
tiden går framåt, och med hjälp av pengarna från Boppa Bandet så
kommer forskningen att gå fortare framåt.
3: När jag hör Tack Hurra tänkter jag på glädje och tacksamhet. Glädje
i vardagen och tacksamhet för allt vi har i livet. Jag bär mina armband
dagligen och dom är en påminnelse om att vara glad och tacksam över
dom små sakerna i vardagen. Ingen kan göra allt men alla kan göra
något - t.ex. köpa ett Boppa Armband
Jag är så stolt över att får vara ambassadör för något så fint och
värdefullt som Boppa Bandet. Det jobbet som Maja gör är så viktigt!
Tack Hurra för dig Maja
TACK HURRA FÖR JOHANNA DOM STÖTTAR MIG I KAMPEN
Tillsammans är vi starka

