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Nadia Ameyah 

Zelfs op afstand zijn we samen

De afgelopen periode hebben we in hele uitdagende tijden 

geleefd door het coronavirus. We hebben aan u gedacht. 

Laten we hopen dat corona snel de wereld uit is. Er zijn veel 

onzekerheden. Maar wat wel zeker is, is dat de strijd tegen 

kanker moet doorgaan. Samen is er zoveel te bereiken.  

Voor deze zomerse editie zijn wij langsgegaan bij de Toon Tuin 

in Ede. Hier kunnen (ex-)kankerpatiënten met hun handen in 

de aarde werken en zo hun gedachten de grond in laten gaan. 

Wij stelden de initiatiefnemers van de tuin, Cees van den 

Heijkant en Ellen Kampman, diverse vragen om meer te  

weten te komen over dit prachtige project. Ook Jannie Melis, 

kankerpatiënt en deelnemer aan de Toon Tuin, vertelt u graag 

waarom zij het belangrijk vindt om naar de tuin te gaan.  

Meer hierover leest u op pagina 4-5.

Tuinieren is ook een vorm van beweging. Wist u dat al? Om uw 

kennis over voeding en leefstijl in relatie tot kanker wat bij te 

laten spijkeren, kunt u op pagina 6-9 zelf uw kennis testen 

door mee te doen aan onze feit of fabel quiz. Haalt u alle 

feiten en fabels uit elkaar? Doe mee en test het zelf!

Een vakantie naar het buitenland zit er voor velen helaas niet 

in. Via ons gratis kookboekje Smaken van de wereld kunt u 

een wereldreis op uw bord beleven. Eenvoudig aan te vragen 

via de bijgevoegde antwoordkaart.

Ik wens u veel leesplezier en een fijne 

zomer.

Nadia Ameyah,  

Directeur 

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

De visie en missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Onze droom en ambitie is een wereld zonder kanker. Wij helpen mensen keuzes te maken in hun voeding en 
leefstijl om sterker te staan tegenover kanker.

� Wij stimuleren en financieren wetenschappelijk onder-
zoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon, 
lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en kanker.

�	Wij analyseren en interpreteren al het beschikbare 
wetenschappelijk bewijs op dit gebied.

�	Wij geven voorlichting over de keuzes die mensen  
kunnen maken in hun voeding en leefstijl om sterker te 
staan tegenover kanker.

�	Wij beïnvloeden beleid om de gezonde keuzes de 
makkelijke keuzes te maken.
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Lezersvraag
“Is suiker kankerverwekkend?”

  − Anoniem

Antwoord 

Nee, suiker is niet kanker-
verwekkend. Wetenschappelijk 
onderzoek laat nog geen sterk 
bewijs zien dat suiker op zichzelf 
de kans op kanker vergroot.  
Wel kan te veel suiker leiden tot 
overgewicht. 

Overgewicht is een belangrijke 
risicofactor voor het krijgen van 
kanker. Het vergroot de kans op 
maar liefst 12 soorten kanker. 
Ook hebben mensen met over- 
gewicht, nadat zij voor kanker 
zijn behandeld, een vergrote 
kans op het opnieuw krijgen  
van kanker.

Aangezien suiker calorieën 
bevat kan een teveel aan suiker, 
of te veel producten eten of 
drinken waaraan suiker is 
toegevoegd, leiden tot gewichts-
toename en overgewicht. Eet 
daarom zo min mogelijk fastfood 
en ander voorbewerkt voedsel 
waar veel vet, zetmeel of suiker 
in zit. Drink ook zo min mogelijk 
dranken met toegevoegde 
suikers. Kies vooral voor water 
en ongezoete dranken. 

Een gezond gewicht behouden 
is een van de belangrijkste 
manieren om de kans op kanker 
te verkleinen.
 

Ik loop de Dam tot Damloop voor…

Wilt u dit jaar gratis meedoen aan de Dam tot Damloop (zondag 20 
september)? Laat uw run dan sponsoren voor meer onderzoek en 
voorlichting. Verzeker uzelf van een startbewijs voor dit fantastische 
evenement! Ontvang als dank voor uw inzet het unieke 
Ikloopmijnrunvoor-hardloopshirt, waarmee u uw run kunt opdragen  
aan een dierbare. 

Loopt u niet mee, maar wilt u wel graag meehelpen?  
Dan kunt u er ook voor kiezen om één of meerdere hardlopers te steunen 
door een donatie te doen. Ook vanuit het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
lopen er sportievelingen voor een wereld zonder kanker. Wij wensen onze 
collega's Leon, Laurens en Naomi en natuurlijk alle andere lopers  
alvast veel succes!  

Start uw eigen actie of steun de lopers vandaag nog via  
inactietegenkanker.nl. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen  
via inactietegenkanker@wkof.nl. 

Een mooie donatie als afscheidscadeau 

Maak hierbij kennis met onze heldin van het 
kwartaal: mevrouw Ellis. Zij is 66 jaar en heeft 
maar liefst 40 jaar met veel enthousiasme 
gewerkt als verzorgende bij Evean. Daar wordt 
specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg 
geboden.  

Helaas heeft mevrouw Ellis mensen in haar privé-omgeving verloren aan de 
gevolgen van kanker, waaronder haar man. Onlangs is ze met pensioen gegaan. 
Voor haar afscheid had mevrouw Ellis het idee om geld in te zamelen en dit te 
doneren aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Hierbij willen wij mevrouw Ellis en Evean bedanken voor de mooie actie en het 
totaal opgehaalde bedrag van €266,60. Hierdoor is er meer onderzoek en 
voorlichting over de rol van voeding en leefstijl bij de preventie en overleving van 
kanker mogelijk.

Wilt u ook graag een inzamelingsactie houden voor het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds? Dat kan gemakkelijk met onze gratis collectedoos. Meer informatie 
hierover kunt u opvragen via inactietegenkanker@wkof.nl. 

Held in actie!

Mevrouw Ellis
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Samen gezonder leven

Meer 
energie  
door te 

tuinieren
Vaak wordt gedacht dat mensen met kanker 
alleen maar in bed liggen, maar dat hoeft 
niet zo te zijn. In de Toon Tuin kunnen (ex-)
kankerpatiënten al hun gedachten vergeten, 
energie krijgen door te tuinieren en contact 
hebben met lotgenoten.   “De Toon Tuin is twee jaar geleden opgestart en is onder-

deel van het Toon Hermans Huis, een inloophuis voor 
iedereen die geraakt wordt door kanker. De Toon Tuin  
is gevestigd op het terrein van Tuinenpark De Koekelt in 
Ede”, zegt Cees van den Heijkant, initiatiefnemer van de 
Toon Tuin. 

Cees van den Heijkant vertelt verder. “Van maart t/m 
oktober kunnen deelnemers elke woensdagmiddag 
gezamenlijk tuinieren in de buitenlucht. Bij de Toon Tuin 
zijn in totaal 9 mensen actief: 3 vrijwilligers en 6 deel- 
nemers. De vrijwilligers zijn van groot belang; ze hebben 
kennis van tuinieren, maar kunnen ook zwaardere 
klussen aanpakken. Want ja, mensen met kanker, die 
zijn toch kwetsbaar.”

Op het terrein van de Toon Tuin is een mooie accommodatie 
aanwezig waar de woensdagmiddag onder het genot van een 
kopje koffie of thee wordt gestart. Daarnaast zijn er ook 
toiletten aanwezig en is er beschikking tot eigen grondwater.  

Momenteel worden er voornamelijk groenten verbouwd, 
maar de Toon Tuin heeft meer plannen voor de toekomst. 
Cees van den Heijkant vervolgt enthousiast het gesprek.  
 “We hebben nog maar net te horen gekregen dat we er 
extra ruimte voor de tuin bijkrijgen, daardoor heeft de 
Toon Tuin straks drie verschillende oppervlakten.  
Wanneer we beschikking hebben tot de nieuwe tuin 
willen we een pluktuin gaan aanleggen, of eigenlijk een 
bloementuin of bloemen flora want het is natuurlijk niet 
de bedoeling dat alles eruit wordt geplukt. Wellicht willen 
we ook wat gaan doen met insecten of eetbare bloemen.”
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 “Voor de toekomst willen we zowel in het aantal personen 
als in grondoppervlakte uitbreiden. En in het verlengde 
van de groentetuin zouden we in samenwerking met het 
ziekenhuis in Ede workshops willen gaan organiseren om 
te koken. Het zou natuurlijk ideaal zijn als we in de 
toekomst de groenten die we hier kweken uiteindelijk 
kunnen gebruiken tijdens een kookworkshop.”

Ook Ellen Kampman, Hoogleraar ‘Voeding en Ziekte’ aan 
Wageningen Universiteit, is initiatiefnemer van de Toon Tuin. 
Ellen Kampman vertelt waarom tuinieren belangrijk is voor 
mensen met kanker. “We weten dat mensen een hogere 
kwaliteit van leven hebben en minder last hebben van 
bijwerkingen, zoals vermoeidheid, wanneer ze meer 
bewegen.”

Jannie Melis, een van de deelnemers aan de Toon Tuin,  
werd in 2009 en 2017 geconfronteerd met de diagnose 
borstkanker. Zij vertelt waarom zij graag naar de Toon Tuin 
gaat. “Je merkt gewoon dat je buiten meer energie en 
lucht hebt. Ik ben een beetje kortademig maar buiten heb 
ik daar bijna geen last van. Mijn uitzaaiingen zitten in de 
ruimte tussen mijn longen (mediastinum) dus voor mij 
zijn ook hoge tafels aangeschaft. Als ik wel in de volle 
grond werk dan zit ik op een krukje en ga ik zo de tuin 
rond.”

Het contact hebben met lotgenoten vindt Jannie Melis erg 
fijn. “Je krijgt veel reacties van andere tuinders, dat ze het 
positief vinden dat je aan het tuinieren bent en dat je 
kracht uitstraalt. Dat zijn leuke reacties om te horen.  
Je hebt wel je beperkingen, maar door eruit te gaan en te 
bewegen voel je jezelf beter. Je leeft met elkaar mee en je 
voelt de spanning als er een medische controle komt. En 
dat kun je met elkaar delen, maar dat is niet verplicht.”

Jannie Melis begint te stralen. “We praten ook over leuke 
dingen. Ik vertel bijvoorbeeld graag over mijn kleinkind. 
Ik kom al vanaf het begin bij de Toon Tuin. Ik ga elke 
woensdagmiddag erheen. We beginnen de dag met een 
kopje koffie of thee en vertellen even hoe het is.”

 “Daarna gaan we kijken wat er gedaan moet worden en 
dan gaan we de tuin in. Eerst kijken we wat er geoogst 
moet worden, dan even het onkruid wegwerken en 
vervolgens gaan we met een volle zak sperziebonen naar 
huis. Uit de Toon Tuin haal ik energie en ook door de 
omgang met andere mensen krijg ik energie. Het contact 
hebben met lotgenoten is een groot voordeel. Je steunt 
elkaar op allerlei vlakken.”

 “Een tijdje geleden hadden we professor Wendy Demark- 
Wahnefried uitgenodigd uit de Verenigde Staten bij een 
bijeenkomst en ze vertelde over een tuinproject voor 
vrouwen met borstkanker. Door het tuinieren kwamen 
de vrouwen meer buiten, gingen ze meer bewegen en ze 
aten gezonder, meer groenten en fruit.” 

 “Wat de onderzoekers vooral leerden was hoe belangrijk 
het was voor de deelnemers om de planten op te zien 
komen, te zien groeien en om plannen te maken voor 
volgend seizoen. Ze leven dus toekomstgericht. Dat 
vond ik zo mooi en toen dacht ik dit moeten wij ook 
gaan doen in Nederland! Het tuinieren helpt zowel bij 
het eten van meer groenten als bij het meer bewegen.”

Wilt u meer weten over de Toon Tuin?  Neem dan contact 

met de Toon Tuin op via info@toon hermans huis ede.nl  
of 06 2216 1969.

Volg in tijden van corona de richtlijnen van het 
RIVM en de adviezen van uw arts op over het 
binnenblijven en afstand houden.
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We weten allemaal dat gezonde voeding 
belangrijk voor ons is. Ook verkleint een 
gezonde leefstijl de kans op kanker, maar er 
zijn ook veel onduidelijkheden over wat nou 
écht gezond is. 

Haalt u de feiten en fabels uit elkaar?
Test uw kennis!

Haalt u de feiten en fabels uit elkaar? Doe mee aan onze 
feit of fabel quiz en kom erachter hoe het gesteld is met uw 
kennis over voeding, leefstijl en kanker. 

Op pagina 9 leest u de antwoorden op de stellingen, op 
basis van betrouwbare informatie. Niet stiekem eerst 
spieken hè!

Stelling 1. 

Hoe donkerder het brood, hoe 
gezonder

£ Feit £ Fabel

Stelling 3. 

Groente uit blik is even gezond als 
verse groente

£ Feit £ Fabel

Stelling 5. 

Als je een gezond gewicht hebt,  
is het niet erg als je minder beweegt

£ Feit £ Fabel

Stelling 2. 

Volle yoghurt bevat minder calorieën 
dan magere vruchtenyoghurt

£ Feit £ Fabel

Stelling 4. 

Biologische voeding beschermt beter 
tegen kanker

£ Feit £ Fabel

Stelling 6. 

Kanker ontstaat voornamelijk door 
erfelijkheid

£ Feit £ Fabel

Stelling 7. 

Ham vergroot de kans op darmkanker

£ Feit £ Fabel



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Ik lunch bijna elke dag met hummus. Deze 
hummus met geroosterde paprika is een van 
mijn favorieten, en zo eenvoudig te maken!”

Favoriet van: Merel van Veen
 Coördinator Voeding en Kanker

Ingrediënten voor de salade
 • 100 gram geroosterde rode 

paprika, grofgesneden

 • 400 gram kikkererwten, afgespoeld

 • 25 gram tahin (sesampasta)

 • 1 teentje knoflook, fijngesneden

 • 2 theelepels citroensap

 • 0,5 theelepel kurkuma

 • versgemalen zwarte peper

Geroosterde paprika hummus
Deze heerlijke dip is in een handomdraai gemaakt.

Voor 12 personen | Bevat 60 kcal p.p. | Bereidingstijd: 10 min.

Bereidingswijze
1. Doe alle ingrediënten behalve de zwarte peper bij 

elkaar in een kom en pureer tot een glad mengsel.

2. Breng op smaak met versgemalen zwarte peper.  

Lekker om (volkoren) naanbrood of pitabrood in te dippen.

Drink gezond!
Houd uw hoofd koel tijdens de warme dagen.  
Naast gezond eten is het belangrijk om voldoende 
te drinken. Elke dag hebben we tussen de 1,5 en  
2 liter vocht nodig. 

U kunt het beste water, thee en koffie zonder suiker 
drinken. Drink uw thee en koffie alleen niet te heet. 
Wanneer u dranken boven de 65°C drinkt, kan dit uw 
slokdarm beschadigen.

Hoe zit het met puur vruchtensap? Dit is een bron van 
gezonde voedingsstoffen, maar bevat van nature veel 
suiker. Een glaasje vers of puur fruitsap is prima. Drink 
echter niet meer dan één glas per dag om op een gezond 
gewicht te blijven.  

Hiernaast delen we een heerlijk verfrissend drankje met u. 
Het drankje bevat weinig suikers en is daardoor laag in 
calorieën!

Sprankelend, met aardbei en basilicum
Sprankelend, met aardbei en basilicum  
U heeft nodig voor 2 glazen:
U heeft nodig voor 2 glazen:- 10 blaadjes basilicum
- 10 blaadjes basilicum
- 500 ml mineraalwater (of kraanwater)
- 500 ml mineraalwater (of kraanwater)- Twee handen vol verse aardbeien
- Twee handen vol verse aardbeien

1. Doe de blaadjes basilicum in een groot 
1. Doe de blaadjes basilicum in een groot glas en maal deze voorzichtig een 

glas en maal deze voorzichtig een beetje fijn met het handvat van een 
beetje fijn met het handvat van een houten pollepel.houten pollepel.

2. Voeg dan het water toe en als laatst 
2. Voeg dan het water toe en als laatst de aardbeien.de aardbeien.
3. Zet even in de koelkast zodat de 
3. Zet even in de koelkast zodat de smaken goed kunnen intrekken. 

smaken goed kunnen intrekken. 

Samen gezond eten

Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje! Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mexicaanse kipsalade 

Ingrediënten
 • 1 kipfilet, gebakken, in repen gesneden

 • 100 gram mais uit blik, afgespoeld

 • 75 gram cherrytomaatjes, gehalveerd

 • 0,5 jalapeño peper, fijngehakt

 • 200 gram bruine bonen uit blik, 

afgespoeld

 • 1 lente-ui, fijngehakt

 • 1/4 krop ijsbergsla, versnipperd

 • 0,5 eetlepel magere zure room

 • 1 eetlepel limoensap

 • 25 gram cheddarkaas, geraspt

 • 15 gram tortilla chips,  

in stukjes gebroken

 • versgemalen zwarte peper

Bereidingswijze
1. Meng de kip, mais, cherrytomaatjes, 

jalapeño peper, bruine bonen, lente-ui 

en ijsbergsla in een grote kom.

2. Meng in een aparte kleine kom de zure 

room en het limoensap door elkaar. Breng op smaak met zwarte peper.

3. Verdeel de dressing over de Mexicaanse kipsalade en hussel door elkaar.

4. Voeg de geraspte cheddarkaas en tortilla chips toe.  

LET OP: houdt u niet van pittig eten? Voeg dan minder of geen peper toe. 

Bananenbrood  
Voor 12 personen | Bevat 223 kcal p.p. | Bereidingstijd: 80 min (inclusief oventijd).

Voor 2 personen | Bevat 448 kcal p.p. | Bereidingstijd: 10 min.

Ingrediënten
 • 150 gram volkorenmeel

 • 1 theelepel kaneelpoeder

 • 3 theelepels bakpoeder

 • 150 gram bloem

 • 25 gram bruine basterdsuiker

 • 3 rijpe bananen, geprakt

 • 2 eieren

 • 75 gram Griekse yoghurt 0% vet

 • 8 eetlepels olijfolie

 • 50 gram pure chocolade, in  

kleine stukjes gebroken 

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 °C.

2. Vet een cakevorm in en bekleed met bakpapier.

3. Meng in een grote kom het volkorenmeel, kaneel-

poeder, bakpoeder, de bloem en bruine basterdsuiker door elkaar.

4. Mix in een andere kom de geprakte bananen, eieren, Griekse yoghurt en olijfolie tot een 

glad beslag. Voeg de droge ingrediënten toe en mix goed door elkaar.

5. Spatel tenslotte de stukjes pure chocolade door het beslag. Giet het beslag in de 

cakevorm en bak het bananenbrood voor ongeveer 60 minuten in het midden van de 

voorverwarmde oven. Controleer of het bananenbrood gaar is door er een satéprikker in 

te steken. Als de prikker er schoon en droog uitkomt is het bananenbrood klaar. 

 

TIP: In plaats van pure chocolade kunt u ook fijngehakte walnoten, rozijnen, stukjes 

appel of blauwe bessen toevoegen. Allerlei variaties zijn mogelijk!

Een voorproefje van Mexico in een kom!

Met kaneelpoeder en stukjes pure chocolade.

Samen gezond eten

Samen gezond eten Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!
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Vervolg van pagina 6

Stelling 1: FABEL
De kleur van het brood zegt niets over de voedingsstoffen 
die in het brood zitten. Sommige broden worden kunst- 
matig donkerder gemaakt. Volkorenbrood is de beste 
keuze. Dit brood wordt gemaakt van volkorenmeel en  
bevat daardoor de meeste voedingsstoffen. 

Stelling 2: FABEL
In magere vruchtenyoghurt zitten veel toegevoegde suikers 
(met uitzondering van varianten zonder toegevoegde 
suikers). Daardoor bevat magere vruchtenyoghurt juist 
meer calorieën in vergelijking met volle yoghurt. Omdat in 
volle yoghurt veel calorieën zit, raden wij aan om te kiezen 
voor magere yoghurt zonder toegevoegde suikers.

Stelling 3: FEIT, maar let op toegevoegd 
suiker en/of zout 
Het maakt in principe niet uit of u verse groente of groente 
uit blik, pot of uit de diepvries eet. Ze bevatten namelijk 
dezelfde voedingsstoffen als verse groente. Let wel op:  
er kan aan groente in blik of pot suiker en/of zout zijn 
toegevoegd. Kijk daarom altijd goed op het etiket.

Stelling 4: FABEL
Er is tot op heden echter geen bewijs dat biologische 
voeding beter beschermt tegen kanker. Wij raden mensen 
aan om elke dag voldoende groente en fruit te eten, 
biologisch of niet. Verder is het belangrijk om niet elke dag 
hetzelfde te eten, maar te variëren. 

Stelling 5: FABEL
Het is voor iedereen – dun en dik, jong en oud – belangrijk 
om voldoende te bewegen. Wij raden volwassenen aan om 
elke dag minimaal 30 minuten te bewegen. Daaronder 
verstaan we niet alleen sporten, maar iedere vorm van 
beweging bijvoorbeeld ook wandelen. 

Stelling 6: FABEL
Minder dan 10% van de gevallen van kanker komt voort  
uit specifiek overgeërfde genen. Ongeveer 40% van alle 
gevallen van kanker kan voorkomen worden. Gezonde 
voeding en leefstijl zijn daarbij belangrijk. Er zijn geen 
garanties tegen kanker, maar gezond eten en leven 
verkleinen de kans op kanker. 

Stelling 7: FEIT
Ham is bewerkt vlees. Dit soort vlees kan de kans op 
darmkanker vergroten. Wij raden bewerkt vlees, zoals ham, 
salami en worst, af. Kies in plaats daarvan voor kaas, vis 
of een eitje. 

0 tot 2 stellingen goed
Rapportcijfer: 2

Tijd om even terug te duiken in de boeken als een echte 
boekenworm. Let er daarnaast goed op dat u zich niet 
zomaar iets wijs laat maken.  

3 tot 5 stellingen goed
Rapportcijfer: 6

Niet slecht, maar u heeft ook niet de beste score die er  
te behalen is. Goed op weg, maar er is nog ruimte voor 
verbetering. 

6 tot 7 stellingen goed 
Rapportcijfer: 9-10

Wow! U bent een echte feit of fabel expert! Als geen 
ander haalt u de feiten en fabels uit elkaar, u laat zich 
niet zomaar iets wijs maken. 

Wilt u uw kennis nog meer testen en altijd op de hoogte 
zijn van de laatste feiten en fabels? Wekelijks ontrafelen 
wij in onze digitale nieuwsbrief een feit of fabel op basis 
van betrouwbare informatie.  
 
Interesse? U kunt zich gratis aanmelden via:  
www.wkof.nl/nieuwsbrieven.

Bereken uw eindscore



Hoogleraar ‘Voeding en ziekte’  
Ellen Kampman vertelt over de voordelen 
van tuinieren na de diagnose kanker 
Met drie moestuinen kan gesteld worden dat Ellen Kampman een passie heeft 
voor tuinieren. Na een zware dag kan ze in de moestuin al haar gedachtes even 
vergeten, maar ook als wetenschapper op het gebied van voeding en kanker is 
Ellen erg enthousiast over tuinieren. Ze vertelt over de voordelen die tuinieren 
kan hebben op mensen na de diagnose kanker.

 “Voor mensen die de diagnose kanker hebben gekregen is de 
algemene aanbeveling om zo gezond mogelijk te leven. Hieronder 
verstaan we: niet roken, gezond eten en voldoende bewegen. 
Zeker bewegen kan lastiger zijn als je de diagnose kanker hebt 
(gehad) en behandeld wordt met bijvoorbeeld chemotherapie  
en /of radiotherapie. Dat kan allerlei redenen hebben, maar vaak 
komt het door vermoeidheid.”

 “Die vermoeidheid is alleen maar voor te stellen als je kanker  
hebt (gehad). Mensen hebben vaak al moeite om uit hun stoel  
te komen, laat staan dat ze energie hebben om te sporten.  
En als dat dan in een sportschool zou moeten, haken mensen 
helemaal af. Ik kan me dat ook goed 
voorstellen”, zegt Ellen. “Ik zou ook niet in 
een sportschool met allerlei jonge mensen 
en harde muziek willen staan.” 

Tuinieren is een vorm van bewegen, 
maar het heeft meer voordelen vertelt 
Ellen. “Veel mensen met de diagnose 
kanker hebben een tekort aan vitamine D. 
Door in de buitenlucht te zijn, maken 
mensen vitamine D aan. Ook zien we dat 
mensen door te tuinieren meer groenten 
gaan eten. Ze delen recepten met elkaar 
en leren zo wat ze met verschillende 
groenten kunnen maken. Juist het samen 
doen maakt het leuk, horen we vaak.”

Het sociale aspect van tuinieren is ook 
heel belangrijk volgens Ellen. “Mensen 
hebben allemaal de diagnose kanker 
gehad. Ze voelen zich begrepen en 
gesteund door elkaar. Het is geen 
gespreksgroep en er hoeft niet over de 
ziekte te worden gepraat. Dan praat je over 
hoe de tomatenplantjes groeien en 
wanneer de sla uit de grond kan.  

Maar ondertussen kun je wel even zeggen: “Goh, heb je ook zo’n 
jeuk of ben je ook zo vermoeid?” En als iemand zegt dat hij of zij 
écht moe is en even moet zitten, begrijpen anderen dat. Ze 
kunnen alles met elkaar delen, van recepten tot ellende en mooie 
momenten.”

 “Mijn droom is dat de mensen die de diagnose kanker hebben 
(gehad) en interesse hebben in tuinieren dit kunnen gaan doen. 
Dat ze daarmee hun kwaliteit van leven kunnen verhogen en weer 
in een toekomst vertrouwen. Het kan heel moeilijk zijn om een 
toekomst te blijven zien en om niet te blijven hangen in de angst 
dat de ziekte terug komt. Tuinieren is vooruit kijken, weer een 

toekomst zien. Je denkt aan wanneer de 
groente verpot moet worden, wanneer het 
zal opkomen, wanneer het geoogst kan 
worden, enzovoort. Zo zijn ze het hele jaar 
door met de tuin bezig, gericht op de 
toekomst.”

Enthousiast geworden over tuinieren? 
Er zijn hier allerlei initiatieven en 
mogelijkheden voor, zo vertelt Ellen.  
 “De Toon Tuin is een heel mooi initiatief en 
we hopen dat meer Toon Hermans Huizen 
aan de slag gaan met tuinieren. 
Daarnaast zijn er tegenwoordig ook al 
andere projecten en organisaties waarbij 
u kunt helpen in de tuin. Zo zijn er in veel 
steden moestuincomplexen. Mocht dat 
niet lukken, dan kunt u altijd nog aan de 
slag met bakken op het balkon. Ook dat 
lijkt een positief effect te hebben. Kijk wat 
er in uw situatie past.” 
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Samen meer onderzoeken



Handig hulpmiddel!
Het zal u verbazen hoeveel calorieën er in alcoholische 
dranken zitten. Kom erachter met behulp van onze alcohol 
calorieën calculator. Hiermee kunt u eenvoudig zien 
hoeveel calorieën uw favoriete drankje bevat en hoe lang 
u hiervoor moet bewegen om het te verbranden.

Bereken het zelf via www.wkof.nl/alcoholcalculator.

COLOFON

Samen is een publicatie van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Het fonds is een onafhankelijke 
stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam onder nummer 41213794. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds is lid van het internationale 
World Cancer Research Fund netwerk. 

Contactgegevens
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Weesperstraat 105-A, 1018 VN Amsterdam
Postadres: Postbus 15444, 1001 MK Amsterdam
Tel.: 020 344 95 95
Website: www.wkof.nl
E-mail: informatie@wkof.nl
Bankrekening (IBAN) NL51 ABNA 0424356309

Redactie: Nadia Ameyah, Germund Daal, Mara Douma 
en Pascalle Stijger.
Ontwerp & productie: Paul Willemse, Living the Brand 
en Mailpoint.  
 

Onze informatie over gezonde voeding en leefstijl richt 
zich op de Nederlandse bevolking in het algemeen en is 
niet bedoeld als advies voor personen die een dieet op 
doktersvoorschrift volgen. Wij geven geen medisch 
advies, schakel daarvoor uw dokter in.

Uw persoonsgegevens
Uw gegevens staan geregistreerd bij het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens 
om en geven deze niet door aan derden. U kunt altijd 
aangeven dat u geen post meer van ons wilt ontvangen 
of ons vragen welke gegevens van u geregistreerd staan 
en deze wijzigen. Wilt u contact hierover? Bel ons dan  
op 020 344 9595 of mail naar informatie@wkof.nl.  
Op www.wkof.nl leest u onze privacyverklaring.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds is geregi- 
streerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennoot- 
schapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). 

Samenwerking met 
Smaakvol Noord-Holland 
Smaakvol Noord-Holland is het enige online 
platform waar de verhalen van ondernemers en 
producenten in Noord-Holland worden verteld. 
Hierdoor kunt u ontdekken wat de leukste 
plekken zijn om te eten, drinken en koken in 
Noord-Holland. Ook biedt Smaakvol Noord-
Holland een podium voor onder andere fotografen. 

Afgelopen maand februari vond de eerste editie van  
het Smaakvol Noord-Holland Expo Event plaats. Naar 
aanleiding van de foto expositie ‘SmaakMeesters’  
werd er elke zaterdag een evenement georganiseerd, 
zoals heerlijke diners, een sprankelend buffet en een 
streekproductenmarkt met een kookdemonstratie.

De expositie bestond uit 11 foto’s van verschillende 
chef-koks uit Noord-Holland. Een jaar lang is er elke 
maand een chef-kok geïnterviewd en geportretteerd door 

fotograaf Bas Alderlieste. De afsluiting van de expositie 
vond plaats op maandag 2 maart. Op die dag werden de 
portretten geveild. De opbrengst van deze veiling kwam 
ten goede aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Wij danken Smaakvol Noord-Holland hartelijk voor 
de prachtige donatie van €2.080,-  Hierdoor is er 
meer onderzoek en voorlichting over de rol van 
voeding en leefstijl bij de preventie en overleving 
van kanker mogelijk.

Wij zijn enorm trots op deze mooie samenwerking!

Meer informatie over Smaakvol Noord-Holland kunt u 
lezen op: www.smaakvolnh.nl. 
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Nieuws en standpunten



Onze droom is een wereld zonder kanker. Wij wachten er niet 
op, maar werken hier elke dag aan. Ook u heeft het vermogen 
om ons te helpen deze droom te verwezenlijken. Een gift uit uw 
nalatenschap is een bijzondere manier om bij te dragen aan een 
mooie toekomst zonder kanker.

In onze speciale nieuwsbrief Gezond Vermogen, die tweemaal 
per jaar verschijnt, leest u meer over onze missie en doelen 
waarvoor uw steun, nu en later, van groot belang is. Wij houden 
u op de hoogte van al het nieuws op het gebied van nalaten en 
bieden u handige tips, hulpmiddelen en publicaties aan.

Meld u nu gratis aan voor Gezond Vermogen via:  
nalaten@wkof.nl of 020 – 344 95 95.

 “Het is een prettig idee dat wij ons in  
kunnen zetten voor een wereld zonder 

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman

www.wkof.nl


