
Geef uit liefde voor morgen

Familie Minkman

Door gezonde keuzes te maken in uw dagelijkse voeding en leefstijl kunt u de kans op kanker 
verkleinen. Maar er zijn ook veel onduidelijkheden over wat gezond is. Lees hieronder het 
antwoord op de stelling op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Antwoord: niet waar
Veel mensen denken dat biologische groente 
en fruit gezonder zijn en dat ze ten opzichte 
van niet-biologische beter beschermen tegen 
kanker. Er is tot op heden echter geen bewijs dat 
dit daadwerkelijk zo is. 

Wij raden aan om elke dag tenminste 250 gram 
groente en 2 stuks fruit te eten, biologisch of 
niet. Verder is het belangrijk om niet elke dag 
hetzelfde te eten, maar om te variëren. Kies voor 
groente en fruit uit verschillende kleurgroepen.

Op deze manier krijg u verschillende gezonde 
voedingstoffen zoals vitaminen en mineralen 
binnen. Er is namelijk niet één groente- of 
fruitsoort die in alle benodigde voedingsstoffen 
kan voorzien. 

 
In de volgende editie beantwoorden wij de stelling:  
Spinazie mag je niet opnieuw verwarmen. Waar 
of niet waar?

Stelling:  
Biologisch geteelde 
voeding beschermt 
beter tegen kanker.

 
Waar of niet 

waar? 

Al vijf jaar dragen wij samen op 4 februari het paarse lintje

Hij heeft altijd gezegd dat ik verder moet gaan 
en niet achter de geraniums moet gaan zitten. 
Ik ben dan ook nog erg actief en heb gelukkig 
veel dierbare vrienden en familieleden om mij 
heen. 

Jaren terug hebben we besloten ons vermogen 
na te laten aan goede doelen. We hebben 
samen deze beslissing genomen. Met alles 
wat wij meegemaakt hebben, vind ik het 
nog extra belangrijk dat er meer onderzoek 
mogelijk gemaakt wordt.” 

Wij bedanken mevrouw Minkman hartelijk voor 
haar steun en het delen van haar verhaal. 

Wilt u ook uw verhaal met ons delen? 
Neemt u dan gerust contact met ons op door te 
bellen naar 020 344 95 95 of stuur een e-mail 
naar nalaten@wkof.nl. 

Wellicht herkent u mevrouw Minkman. In 2017 
hebben wij Ans en haar man Joop mogen 
interviewen over hun besluit om hun gehele 
vermogen na te laten aan goede doelen, waaronder 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Wij kregen 
het droeve bericht dat de heer Minkman is 
overleden. Wij gingen hier in gesprek over met Ans.
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(On)gezond?

U ontvangt deze nieuwsbrief over nalaten omdat u in het verleden interesse in dit onderwerp heeft getoond. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich 
hiervoor afmelden via nalaten@wkof.nl of 020 344 95 95.

 “Joop leefde altijd erg gezond. We maakten veel 
wandelingen samen en hij sportte geregeld. In 
het voorjaar van 2019 kreeg mijn man klachten 
en heeft hij de huisarts gebeld. Na verder 
onderzoek bleek dat hij overal uitzaaiingen had. 
Het is toen erg hard gegaan en hij is helaas na 
een ziekbed van 8 weken overleden.

We hebben besloten om zo goed als mogelijk 
de laatste weken van zijn leven samen door te 
brengen. Hij is altijd thuisgebleven; ik vond het 
belangrijk dat ik altijd dicht bij hem was. Vrienden 
en familie kwamen ook zo goed als het kon langs 
om afscheid te nemen. Samen haalden we veel 
herinneringen op en draaiden muziek van vroeger.

Joop was echt een autoliefhebber. Op een dag 
was hij erg verdrietig, hij vond het zo erg dat hij 
zijn eigen auto nooit meer kon zien. Ik heb zijn 
auto toen zo op het gazon onder zijn raam gezet 
en hard getoeterd. Hij was zo blij met dit gebaar, 
dat de tranen in zijn ogen stonden. In dit soort 
situaties zijn het vaak de op het oog kleine dingen 
die het verschil maken.

Dertig jaar lang zijn 
wij elke zomer naar 
ons huis in Zeeland 
gegaan. Joop is 
gecremeerd en we 
hebben zijn as daar 
over het strand 
van Breskens 
uitgestrooid. Als ik 
over het strand loop 
heb ik het gevoel 
dat hij bij mij is.

Mevrouw Ans Minkman

Joop en Ans Minkman 2017

In gesprek met Ans Minkman

Kanker draag je niet alleen. Voor het 
vijfde jaar is dat de boodschap van het 
paarse lintje van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Tijdens Wereld Kanker 
Dag laten we met het lintje zien dat er 
altijd steun is. Niemand die door kanker 
wordt geraakt mag vergeten worden.

De afgelopen jaren hebben duizenden 
mensen het lintje gedragen en hun 

verhaal met ons gedeeld. Vaak bijzonder 
en aangrijpend, zoals het verhaal van 
mevrouw Minkman. U leest haar verhaal 
in deze editie.

Wij roepen iedereen op om samen met 
ons weer het lintje te dragen op Wereld 
Kanker Dag. Doet u ook mee? Bestel het 
paarse lintje gratis met de antwoordkaart 
op de achterzijde van deze nieuwsbrief.  

Wij wensen u namens het hele team 
liefdevolle feestdagen en een prachtig en 
gezond 2022 toe.

Hartelijke groet, 

Nadia Ameyah
Directeur Wereld Kanker Onderzoek Fonds



Knip de antwoordkaart uit en stuur deze kosteloos retour in de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.
LGNL22-11

Bel ons op 020 344 95 95 
of stuur een e-mail naar  
nalaten@wkof.nl.

Laurens van Riet
Manager Fondsenwerving

Heeft u vragen over  
uw nalatenschap of  
over het opstellen  
van een testament? 

Wij helpen u graag.

Leon Wolleswinkel

Het goede doel in uw testament

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en is  
daarom vrijgesteld van schenk- en erfbelastingen. Met uw schenking draagt u bij aan onze missie:  
een wereld zonder kanker. Indien u ons besluit op te laten nemen in uw testament, geef dan a.u.b.  
de onderstaande gegevens door aan uw notaris:

Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam 
Kamer van Koophandel nummer: 41213794 / RSIN: 805539979

Zorgvuldig met uw persoonsgegevens
Bij het doen van een donatie leggen wij uw gegevens zoals naam, adres en 
rekeningnummer vast ter uitvoering van uw eenmalige gift. Bij zowel een 
donatie als deelname aan de vragenlijst verwerken wij ook uw gegevens, 
eventueel met telefoonnummer en e-mail, om u te kunnen informeren 
over onze activiteiten. Hierbij kunnen wij om uw steun vragen.

U kunt zonder kosten in zicht krijgen in uw gegevens die door ons worden 
verwerkt. U kunt uw eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn 
of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens inzage krijgen 
in uw contact-, adres- en bankgegevens, bijvoorbeeld omdat u deze wilt 
doorgeven aan een andere organisatie. Ook kunt u bezwaar maken tegen 
het ontvangen van informatie over onze activiteiten die we u per e-mail, 
telefoon en/of post aanbieden.

Heeft u vragen, verzoeken of wenst u niet gebeld te worden, laat het ons 
weten. 
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Weesperstraat 105-A
1018 VN Amsterdam

U kunt ons ook telefonisch of per e-mail bereiken:
Telefoonnummer 020 344 95 95
E-mail: informatie@wkof.nl

Te allen tijde gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, privacy 
en uw wensen daarover. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal uw 
gegevens nooit verhuren of verkopen aan derden. 

Lees meer over hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens  
en privacy op wkof.nl/privacy.

Achternaam:                                      Voorletters: m/v 

Straat + huisnr.:                                      Postcode:    

Woonplaats:                                       Telefoon: 

   Ja, houd mij ook via e-mail op de hoogte van de activiteiten van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

E-mail:

Wanneer u nadenkt over uw testament dan 
kunnen er vele vragen ontstaan: aan wie, 
wat en hoe kunt u nalaten? In onze Gids 
over nalaten leest u stap voor stap hoe u uw 
nalatenschap kunt regelen. En hoe u kunt 
bijdragen aan onze missie met de mooiste gift 
die u kunt geven aan toekomstige generaties, 
uit liefde voor morgen. Bestel het nu gratis en 
vrijblijvend met onderstaande antwoordkaart.

Tip: Donderdag 4 februari is het Wereld Kanker 
Dag. Wij vragen iedereen om samen met ons het 
paarse lintje te dragen als steunbetuiging aan 
iedereen die geraakt is door kanker.  
Samen kleuren we op 4 februari 
Nederland een stukje paars.

Doet u ook mee?  
Bestel het lintje met onder-
staande antwoordkaart of  
bel ons op 020 344 95 95.

Gids over nalaten 
Geef uit liefde voor morgen

In een testament legt u vast wat er met uw bezittingen 
moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen 
goed aansluiten op uw persoonlijke situatie voor nu 
en in de toekomst. Is er geen testament, dan bepaalt 
de wet wie uw erfgenamen worden.

Als eerste stap naar het opstellen van een testament 
is het belangrijk om goed op een rijtje te zetten wat 
u wilt nalaten. Dat gaat niet alleen om geld op uw 
bankrekening, maar ook alle bezittingen van waarde, 
bijvoorbeeld een huis of een schilderij. Uw testament 
gaat niet alleen over het nalaten van geld of spullen, 
maar ook over liefdevolle herinneringen. Het is een 
mooie gedachte om zo een bijdrage te geven aan een 
volgende generatie. Of dit nu een familielid is of een 
goed doel. U kunt dit op twee manieren vastleggen in 
uw testament.

Legaat
Een legaat houdt in dat u een vast geldbedrag of 
duidelijk omschreven spullen aan een goed doel 
of naasten toekent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een mooi kunstwerk of een specifieke gift aan een 
organisatie die u een warm hart toedraagt. Legaten 
in de vorm van geldbedragen zijn vrij van eventuele 
kosten die na overlijden betaald moeten worden.

Erfstelling
Als u een erfgenaam benoemt ontvangt diegene een 
door u bepaald deel van uw erfenis (bijvoorbeeld 
25% of 10%). Het is dus ook mogelijk om meerdere 
erfgenamen te benoemen in uw testament. Na uw 
overlijden worden eerst alle schulden en kosten 
afgelost. Vervolgens worden alle legaten uitgekeerd. 

Wat erna overblijft, wordt verdeeld onder de 
erfgenamen.

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. 
Lees meer over dit onderwerp in onze Gids over 
Nalaten of neem gerust contact met ons op door te 
bellen naar 020 344 95 95 of stuur een e-mail naar 
nalaten@wkof.nl 

In gesprek met…
In iedere editie vertellen wij over een speciaal onderwerp over 
nalaten. Leon Wolleswinkel van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds helpt donateurs graag met hun vragen over het doen 
van een gift via een nalatenschap. In deze editie geeft hij ant-
woord op de vraag:

Hoe leg ik vast hoe mijn nalatenschap verdeeld moet worden?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw testament

Wat wordt er nog meer vastgelegd in 
een testament? Onder andere:

• Wie uw nalatenschap afhandelt 
(testamentair executeur).

• Het beschermen van de positie van 
uw kinderen of uw partner.

• Verdeling van bezit in het buitenland.

• Wie er eigenaar wordt van uw eigen 
zaak na uw overlijden.

• Iemand benoemen tot voogd of 
bewindvoerder.

ANTWOORDKAART
  Ja, stuur mij het paarse lintje. 

  Ja, stuur mij de Gids over nalaten. 

  Ja, ik heb het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in mijn testament opgenomen.

  Ja, bel mij voor een persoonlijk gesprek over nalaten. 

Vraag de gids 

vrijblijvend aan 

met onderstaande 

antwoordkaart.


