
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINKRIBBON PARTNERSHIP 

KITCHENAID. 



 

KitchenAid Nederland schenkt Stichting Pink Ribbon 33.860 euro 

voor borstkankeronderzoek. 

 

Bussum, 15 januari 2015 - KitchenAid Nederland heeft vandaag Stichting Pink Ribbon een 

cheque van 33.860 euro overhandigd voor de financiering van borstkankeronderzoek en 

bewustwordingsprojecten. De donatie is het resultaat van de vorig jaar aangegane 

verbintenis. Het Amerikaanse merk voor hoogstaande keukenapparatuur is overeengekomen 

een afdracht te doen aan Stichting Pink Ribbon gekoppeld aan de verkoop van roze 

KitchenAid Artisan mixers en blenders.   

Stichting Pink Ribbon is blij verrast met de donatie van KitchenAid. 

 

 “Wij weten dat KitchenAid al jaren in verschillende 

landen borstkankeronderzoek en projecten steunt, 

en we waren blij met de toezegging dit ook in 

Nederland te gaan doen maar dat de donatie zo gul 

zou zijn heeft ons zeer verrast", aldus directeur 

Susan Veenhoff van Stichting Pink Ribbon. 

"Afgelopen jaar was KitchenAid ook een van de 

partners die de totstandkoming van het Pink Ribbon 

Magazine heeft mogelijk gemaakt. Wij zijn dan ook erg blij met de betrokkenheid van 

KitchenAid bij ons werk.''   

 

“De groeiende populariteit van KitchenAid apparatuur heeft gezorgd voor een mooie 

financiële bijdrage in de strijd tegen borstkanker” aldus Onne van Loon van KitchenAid 

Nederland bij de overhandiging van de cheque. “Dit jaar hopen wij samen met onze klanten 

en Stichting Pink Ribbon activiteiten op te zetten die helpen om aandacht te vragen voor 

borstkanker.”  Stichting Pink Ribbon gaat de donatie benutten voor de financiering van het 

project 'Moeder zijn en dan borstkanker krijgen'.   

 

www.kitchenaid.nl  

www.pinkribbon.nl 

 

KitchenAid: for the way it’s made. 



 

 

OVER KITCHENAID - WWW.KITCHENAID.NL 

KitchenAid bouwde op basis van zijn legendarische staande mixer/keukenrobot uit 1919 en zijn eerste 
vaatwasser uit 1949 aan een volledige productlijn, die zich uitstrekt van keukengerei tot kleine en grote 
huishoudtoestellen. Alle producten uit deze lijn leveren professionele prestaties en zijn ontworpen voor 
de gepassioneerde fijnproever. In 2014 vierde KitchenAid zijn 95ste verjaardag. 
 

 

http://www.kitchenaid.nl/

