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Nadia Ameyah 

Tijd voor elkaar
Dit jaar is een enorm bewogen jaar geweest met alle 

uitdagingen rondom het coronavirus. We hebben veel aan 

u gedacht en hopen dat alles goed met u gaat. Samen 

met uw steun en de inzet van het team zijn wij er als 

organisatie alleen maar sterker uitgekomen. Daarvoor wil 

ik u bedanken.  

In deze wintereditie van Samen zijn wij in gesprek gegaan 

met Renate. Deze krachtige vrouw kreeg een aantal 

jaar geleden de diagnose borstkanker. Samen met nog 

drie andere topvrouwen gaat zij in december de 

Atlantische Oceaan overroeien. Lees het gehele interview 

op pagina 4-5.

Ook komt u in deze editie van Samen meer te weten over 

de lekkerste wintergroenten en delen we een drietal 

heerlijke kerstrecepten met u. Eén van deze recepten 

betreft een sprankelende mocktail, oftewel een cocktail 

zonder alcohol, want genieten van de feestdagen kan ook 

op een gezonde manier. Wilt u nog meer inspiratie 

opdoen om de lekkerste mocktails te serveren tijdens de 

feestdagen? Vraag dan gratis het nieuwe boekje 

Feestelijk alcoholvrij. De lekkerste mocktails op een rij 

aan met de bijgevoegde antwoordkaart.

Fijne kerstdagen en een mooi 

nieuw jaar toegewenst namens 

het gehele team van het Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds. 

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.

Lezersvraag
“Voorkomt vitamine C een 

verkoudheid?”

  − Martin

Antwoord 

Vitamine C zit in groente, fruit en 
aardappelen. Vooral spruitjes, 
paprika, witlof, kiwi en broccoli  
zijn echte vitamine C bommetjes! 
Door het koken van groente gaat 
er vitamine C verloren. Het advies 
is daarom om groente zo kort 
mogelijk te koken en in zo min 
mogelijk water.

De aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid voor vitamine C is  
75 milligram. Aan deze 
aanbevolen dagelijkse hoeveel-
heid komt u met gemak als u 
groente en fruit op het menu zet. 
In 1 kiwi zit bijvoorbeeld al  
63 milligram vitamine C. Indien u 
gezond eet, hoeft u zich dus geen 
zorgen te maken dat u te weinig 
vitamine C binnenkrijgt. Mocht u 
een overschot aan vitamine C 
binnenkrijgen dan plast u dit 
overschot gewoon weer uit. 

Vitamine C beschermt ons 
lichaam tegen schadelijke 
stoffen. Daardoor helpt vitamine 
C onze weerstand in stand te 
houden, maar een verkoudheid 
voorkomen doet deze vitamine 
niet. Om de kans op een 
verkoudheid te verkleinen, kunt u 
het beste zo gezond mogelijk eten 
en voldoende bewegen. 
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Tip voor de feestdagen: 
geef BALDFORCE® 
cadeau

Zoekt u nog een mooi cadeau voor 
een bijzondere man in uw leven? 
BALDFORCE® heeft heerlijke  
verzorgingsproducten ontwikkeld 
speciaal voor kale mannen. De 
producten bieden de hoofdhuid 
bescherming tegen de zon, nog 
steeds een van de belangrijkste 
risicofactoren voor huidkanker. 

BALDFORCE® is een Bedrijfsvriend 
van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Van elk verkocht product 
doneren zij € 1,- aan het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds en helpen 
zo mee aan meer onderzoek en 
voorlichting. Wij willen BALDFORCE® 
hartelijk bedanken voor hun steun en 
inzet tegen huidkanker. 

Als donateur maakt u onderzoek en voorlichting mogelijk 
met als doel een wereld zonder kanker. Daar zijn wij u 
ontzettend dankbaar voor.

Kent u de voordelen van Schenken met Belastingvoordeel al? U kunt hiermee 
de missie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds eenvoudig steunen met 
een hoger bedrag zonder dat het u meer kost. Afhankelijk van uw leeftijd en 
inkomen kunt u uw donatie kosteloos verhogen met 30 tot 50%.

Op deze manier draagt u nog meer bij aan de preventie en overleving van 
kanker voor hetzelfde geld, mooi en slim!

Heeft u interesse in Schenken met Belastingvoordeel? Wij helpen u graag. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.wkof.nl/belastingvoordeel. 
Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via informatie@wkof.nl of  
ons bellen op 020 344 95 95. Dank u wel!

Schenken met Belastingvoordeel: 
een mooie en slimme manier van steunen  Tip voor donateurs!

Wilt u meer weten over de producten van BALDFORCE® of een product 
bestellen? Kijk dan op www.baldforce.com.
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Renate is geboren en getogen in 
Zeeland. Vroeger ging ze daar altijd  
al naar de zee, het was haar plekje.  
Ze voelt zich niet alleen thuis aan zee,  
ook is ze heel graag in de bergen. 

 “Begin juli 2013 voelde ik een knobbeltje in mijn borst.  
Dat heb ik ooit een keer eerder gehad. Destijds had ik het 
laten testen en toen was er gelukkig niks aan de hand, 
maar in 2013 voelde ik dus opnieuw een knobbeltje.  
Ik heb meteen een foto laten maken en er moest ook  
een punctie worden genomen. Maar ik dacht: dat is 
gewoon om dingen uit te sluiten. Ik ging verder met mijn 
leven in afwachting van de uiteindelijke uitslag.”

Renate gaat verder: “Toch knaagde er wel iets en de 
vriendin die met mij mee was om de punctie te laten doen, 
ging ook mee voor de uitslag. We kregen inderdaad te 
horen dat het slecht nieuws was. Dat moest ik natuurlijk 
wel verwerken. Het is raar dat slechts één zin je hele leven 
op z’n kop zet.”

Renate heeft een prachtig, ingrijpend boek geschreven, 
genaamd ‘Onderweg’. We zijn erg benieuwd hoe dit boek 
tot stand is gekomen. Renate vervolgt het gesprek:  
 “De voorbereidingen van het boek begonnen tijdens de 
behandelingen, maar toen was ik eigenlijk nog niet bezig 
met het schrijven van een boek. Tijdens de behandelingen 
wilde ik blijven bewegen en buiten zijn. Omdat ik structuur 
nodig had, ging ik twee keer per dag een wandeling 
maken. Tijdens een van de wandelingen maakte ik een 
foto die mijn gevoel op dat moment weerspiegelde.”

 “De foto’s vormden de basis van mijn blog wat ik toen ben 
gestart. Zo konden vrienden zien hoe het met mij ging.  
Ik had dus een blog vol met foto’s en heel veel verhalen.  
Ik had de behoefte om er meer mee te doen. Dat plan 
ontstond in Schotland. Schotland is mijn favoriete land;  
ik wandel daar veel en ben er heel graag. Daar heb ik  
het plan gemaakt om van die foto’s en verhalen een boek 
te maken.”

Sterker na de diagnose kanker

Dat iemand de oceaan gaat overroeien hoor je niet vaak, 
maar Renate heeft nog meer sportieve dromen die ze wilt 
waarmaken in de toekomst. Renate vertelt: “Mijn dromen 
hebben allemaal te maken met sportieve uitdagingen: 
gletsjer oversteken, door Siberië fietsen of langs de hele 
westkust van Engeland lopen. Verder ben ik bezig met de 
uitdaging om alle hoge bergen in Schotland te beklimmen. 
Het is een soort nationale sport in Schotland om ze ooit 
een keer alle 282 te lopen. Met nu nummer 92 op mijn 
lijstje heb ik nog even te gaan.”

Renate kreeg in 2013 de diagnose borstkanker. Dat was een klap in haar gezicht. Maar na 
alle behandelingen doorstaan te hebben, is zij alleen maar sterker geworden. In beweging 
zijn: dát is belangrijk in haar leven. Daarom heeft ze besloten om dit jaar in december de 
Atlantische Oceaan te gaan overroeien met nog drie andere sterke vrouwen. 

Renate begint te vertellen over haar leven: “Mijn vriend en 
ik gaan zo vaak we kunnen naar de bergen. We houden 
van sneeuwschoenwandelingen en stevige bergtochten. Ik 
heb ook altijd een link met het water gehad: veel gekajakt 
en geroeid. Ik heb veel getraind en meegedaan aan 
wedstrijden. Zowel water als bergen zijn een rode draad in 
mijn leven.”

Toen Renate 44 jaar was, werd ze geconfronteerd met de 
diagnose borstkanker. “Tijdens de periode dat ik kanker 
kreeg, was ik al voor een lange periode werkzaam bij de 
Waddenvereniging. Ik ben er één jaar tussenuit geweest. 
Collega’s hebben mij onwijs gesteund in deze tijd. Ik had 
daarnaast gelukkig ook veel vrienden en familie waarop ik 
kon terugvallen.”

In december 2020 gaat Renate samen met 
nog drie andere roeisters, Iris, Melissa en 
Marieke, de oceaan overroeien. Renate vertelt:
 “Ik ben heel sterk uit de behandelingen 
gekomen, mede omdat ik bleef sporten en 
bewegen. Ook lette ik heel goed op mijn 
voeding en praatte ik er veel over. Ik heb van 
alles gedaan om mijn lichaam weer sterk  
te krijgen. Je moet kunnen luisteren naar je 
lichaam en dat heb ik geleerd tijdens de 
chemotherapie.”

Momenteel zit Renate in een sneltrein en traint 
ze met haar team enorm hard: “We worden 
gecoacht op het gebied van roeien, onze 
voeding en mentale gezondheid. We worden 
allemaal sterker, dat merk je: ik ook.” Lachend 
kijkt Renate naar haar shirt: “Het wordt steeds 
krapper. Het is eigenlijk ongelofelijk hoe sterk 
mijn lijf is. Ik ben zo dankbaar dat ik dit kan 
doen na alles wat er gebeurd is. Ik gun dit 
iedereen: er is nog zoveel mogelijk.”

 “Ik ben niet ondanks,  
maar dankzij de kanker 
heel sterk geworden.”

v.l.n.r Iris, Melissa, Renate, Marieke

Wilt u een gratis exemplaar van 
‘Onderweg’ winnen?
Stuur dan de bijgevoegde antwoordkaart 
uiterlijk 11 december 2020 naar ons op 
en laat ons weten waarom u het boek 
wilt winnen. Van alle inzendingen 
worden maar liefst drie winnaars 
gekozen!

Renate is donateur van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds: “Ik vind het heel goed dat jullie de focus hebben op 
voeding en leefstijl in relatie tot kanker. Als je gezond leeft, 
kun je in ieder geval iets voorkomen. Zorg dat je in 
beweging blijft op allerlei manieren, zowel fysiek als 
mentaal. Voor mij is dat onderweg zijn en daarom heet 
mijn boek ook zo.”

Renate de Backere
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" Deze mocktail zet je in een handomdraai  
op tafel. Onwijs lekker én een stuk gezonder 
dan een cocktail!”

Favoriet van: Leon Wolleswinkel
 Senior Fondsenwerver

Een nieuw seizoen betekent niet alleen ander weer, maar ook andere groenten op 
uw bord! Proef de smaken van het seizoen door voor echte winterse groenten te kiezen. 
Groenten uit het seizoen zijn niet alleen goedkoper, ook smaken ze vaak het lekkerst en 
komen ze meestal van dichterbij. Wij vertellen u meer over de lekkerste wintergroenten die 
gegarandeerd hartverwarmend zullen smaken!

Winterse groenten,
 hartverwarmende smaken

Ingrediënten
 • 2 eetlepels vlierbloesemsiroop

 • 250 ml bruisend mineraalwater, 

gekoeld

 • 8 blauwe bessen

Bruisende blauwe bessen mocktail
Voor 2 personen | Bevat 46 kcal p.p. | Bereidingstijd: 5 min.

Bereidingswijze
1. Verdeel de vlierbloesemsiroop over  

twee champagneglazen.

2. Voeg het bruisende mineraalwater toe.

3. Tot slot voegt u aan beide glazen de blauwe bessen toe.  

Serveer direct. Proost!

Feestelijk zonder alcohol? 
Maak een mocktail!
Met de feestdagen vloeit de alcohol vaak rijkelijk en 
staan we niet stil bij de gezondheidseffecten hiervan op 
de lange termijn. Alcohol drinken vergroot de kans op 
kanker en bovendien leveren alcoholische drankjes veel 
calorieën. Goede redenen dus om op te passen met de 
hoeveelheid alcohol die u drinkt.  

In ons nieuwe boekje Feestelijk alcoholvrij.  
De lekkerste mocktails op een rij vindt  
u recepten voor verrassende cocktails 
zonder alcohol, oftewel mocktails.  
Doordat ze volledig alcoholvrij zijn,  
kan de hele familie hiervan genieten. 
Hieronder vindt u een van de recepten 
uit ons boekje: een bruisende blauwe 
bessen mocktail. 

Boerenkool is een echte klassieker in de winter. Vanwege het 
uiterlijk wordt boerenkool ook wel ‘kool met krulletjes’ genoemd. 
Boerenkool komt voornamelijk uit ons eigen land. De smaak van 
boerenkool is stevig en combineert perfect met hartige producten. 

Bij boerenkool denkt u misschien snel aan een stamppot met rookworst. 
Maar laat de rookworst liever achterwege, want rookworst valt onder 
bewerkt vlees en verhoogt de kans op darmkanker. Probeer eens wat 
anders! Wat dacht u van een boerenkoolstamppot met champignons  
of parmezaanse kaas? Boerenkool is ook erg lekker om te roosteren in 
de oven en te eten met gekookte aardappelen en een zelfgemaakte 
gehaktbal!

Boerenkool bevat veel vitamine C en K: belangrijk voor een 
goede werking van onze weerstand en de bloedstolling.

Lees op pagina 9 verder

Knolselderij mag dan misschien niet het mooiste uiterlijk hebben, 
maar de heerlijke smaak van de groente mag er zeker zijn!  
Hij smaakt mild kruidig en lichtzoet. De knol is bruingeel van 
kleur en het vruchtvlees is licht van kleur.  

Na aankoop kunt u een knolselderij het beste bewaren op een droge, 
koele plek, bijvoorbeeld in de kelder, garage of een la.

Doordat de smaak van knolselderij mild is, kunt u er alle kanten mee op 
in de keuken. Zo kunt u er uitstekend soep van maken, maar 
bijvoorbeeld ook een lekkere puree of het verwerken in een ovenschotel.  

Knolselderij levert veel mineralen waaronder ijzer. IJzer is onder 
andere belangrijk voor onze rode bloedcellen. Rode bloedcellen 
zorgen ervoor dat er zuurstof door ons lichaam wordt vervoerd.

Doordat boerenkool erg slinkt tijdens de bereiding, moet  
u rekenen op zo’n 500 gram rauwe boerenkool om de 
aanbevolen 250 gram groente binnen te krijgen.

Bo
ere

nko
 l

Knolse lderij

Benieuwd naar  
meer mocktail 

recepten? Vraag dan  
het nieuwe boekje gratis 
aan met de bijgevoegde 

antwoordkaart.

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!
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Geroosterde kip met groenten 

Ingrediënten
 • 1 theelepel olijfolie

 • 2 teentjes knoflook, gepeld  

en fijngesneden

 • 1 hele kip (ongeveer 1,2 kg)

 • 1 citroen, gehalveerd

 • 500 gram wortels, schoon- 

gemaakt en grofgesneden

 • 2 venkelknollen, grofgesneden

 • 2 preien, schoongemaakt en 

grofgesneden

 • 500 gram aardappelen

 • 1 theelepel bloem

 • 500 ml kokend water

 • Handje verse dragon,  

fijngesneden

 • Handje verse peterselie, 

fijngesneden

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Meng de olie, 

knoflook en dragon door elkaar. Maak de huid van 

de kip vanaf de nek iets los en verdeel het oliemengsel voorzichtig onder de huid. 

Stop de twee citroenhelften in de holte van de kip. Leg de kip op een braadslede en 

rooster ongeveer 45 minuten in het midden van de voorverwarmde oven. Haal de 

braadslede uit de oven en verdeel de grofgesneden wortels, venkel en prei rondom 

de kip. Bestrijk de groenten met het vocht van de kip. Zet alles voor nog eens 30-45 

minuten in de oven, of totdat de kip gaar is. 

2. Breng intussen een grote pan met water aan de kook en kook de aardappelen voor  

20 minuten, of totdat ze gaar zijn. Giet vervolgens af en houdt warm. Verdeel de 

peterselie over de aardappelen. Haal de kip uit de oven en leg de kip op een bord, 

afgedekt met aluminiumfolie. Schep de groenten in een schaal en houd warm.

3. Giet het vocht uit de braadslede in een pan en verwarm op matig hoog vuur. Meng 

de bloem door het vocht en kook voor 1 minuut. Voeg dan het gekookte water toe en 

breng het geheel aan de kook. Zet het vuur vervolgens laag en laat nog 3 minuten 

pruttelen totdat de jus is ingedikt. Zeef de jus en serveer deze bij de kip, groenten 

en aardappelen. Verwijder voor het aansnijden het vel van de kip. Eet smakelijk!

Chocolade en sinaasappel toetje
Voor 2 personen | Bevat 217 kcal p.p. | Bereidingstijd: 10 min.

Voor 4 personen | Bevat 632 kcal p.p. | Bereidingstijd: 105 min. (inclusief oventijd)

Ingrediënten
 • 1 blik mandarijnpartjes op sap 

(ongeveer 300 gram)

 • 4 eetlepels magere vanille yoghurt

 • 0,5 eetlepel crème fraîche light 

(demi crème fraîche)

 • 2-3 druppels amandel aroma

 • 2 bitterkoekjes, verkruimeld

 • Schil van een 0,5 sinaasappel, 

geraspt

 • 10 gram pure chocolade (70% 

cacao), geraspt 

Bereidingswijze
1. Giet het sap van het blik mandarijnen af.  

Vang het sap op in een schaaltje en zet deze apart.

2. Meng in een schaal de vanille yoghurt, crème 

fraîche, het amandel aroma en een theelepel van het mandarijnensap door elkaar.

3. Verdeel eerst de helft van de mandarijnpartjes over de bodem van 2 mooie glazen en 

vervolgens de helft van het yoghurtmengsel. Strooi dan de verkruimelde bitterkoekjes 

over het mengsel. Herhaal de lagen van de mandarijnpartjes en het yoghurtmengsel.

4. Garneer het toetje met de sinaasappel- en chocoladerasp. Bewaar de toetjes in de 

koelkast tot het moment van serveren. Geniet ervan!

Kent u deze groente nog? Pastinaak wordt gerekend tot de ‘vergeten 
groenten’, maar gelukkig zien we deze smaakvolle groente steeds  
vaker terug. 

Pastinaak is een mooie lange, ivoorkleurige wortel. De smaak is lichtzoet en 
anijsachtig. Wist u dat de smaak van pastinaak tussen de smaak van knolselderij 
en wortel ligt? Maak eens een stoof van pastinaak, pompoen, wortel en 
verwarmende kruiden zoals kardemom. Hiermee proeft u de warmte op uw bord.

Pastinaak levert flink wat vitamine B11, belangrijk voor de groei en 
een goede werking van ons lichaam.

Deze donkerrode knollen zijn zowel in de winter als in de zomer verkrijg-
baar, er bestaan namelijk zomer- en winterbieten. De biet heeft zijn rode 
kleur te danken aan de natuurlijke kleurstof betanine. Bieten hebben 
een heerlijke zoete smaak.

Rode bieten kunt u het beste bewaren op een droge, koele plek. In tegenstelling 
tot veel andere groenten slinken rode bieten nauwelijks tijdens de bereiding. 
Rode bieten zijn niet alleen lekker om te koken, maar ook erg lekker om te 
verwerken door een couscous gerecht of als garnering bij een stukje vis of op een 
volkoren boterham met hüttenkäse. 

Rode bieten bevatten veel vitamine C en ijzer. Vitamine C zorgt ervoor 
dat ijzer beter kan worden opgenomen in ons lichaam.

Met spruitjes hebben veel mensen een haat-liefde verhouding. Spruitjes 
zijn de okselknoppen van de spruitkool. U kunt ze het beste in de 
koelkast bewaren.

De smaak van spruitjes is licht bitter en daardoor vinden velen deze groente 
minder lekker smaken. Maar door hier creatief in de keuken mee om te gaan, 
kunt u ervoor zorgen dat zelfs (klein)kinderen de groente lekker zullen vinden. 
Combineer spruitjes eens met gedroogd fruit of walnoten door bijvoorbeeld een 
stamppot. De bittere smaak kunt u verminderen door veel kruiden toe te voegen.  

Wist u dat er naast groene spruitjes ook paarse spruitjes bestaan? Leuk voor 
extra kleur op uw bord!

Spruitje bevatten net als boerenkool ook veel vitamine C en K. 

Eet een regenboog aan 
groente (en fruit)! Iedere 
kleur bevat namelijk een 
andere mix van goede 
voedingsstoffen.

Wat u iedere dag eet heeft invloed op de kans op het ontstaan van kanker. 
Het advies is om dagelijks minimaal 250 gram groente te eten, maar hoe 
meer groente hoe beter. Groenten zitten boordevol voedingsvezels. Deze 
vezels zijn goed voor u! Ze verkleinen de kans op dikkedarmkanker. Ook zijn 
groenten caloriearm, waardoor u makkelijker op een gezond gewicht blijft. 

Pa
stin

a k

Rode bie ten

Spruitjes

Samen gezond eten

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

Knip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!



 Niet alleen in onderzoek …

… maar ook in ons dagelijks leven

Elke dag maken we keuzes in  
de strijd tegen kanker

COLOFON
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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). 

Elke dag maken we keuzes in de strijd 
tegen kanker. Niet alleen in onderzoek, 
maar ook in ons dagelijks leven. Dat is 
de boodschap van onze nieuwe 
bewustwordingscampagne. Heeft u 
het al op tv voorbij zien komen?

Elke dag maken wij keuzes in ons dagelijks 
leven die invloed hebben op onze gezondheid. 
Bijvoorbeeld wat we kiezen om te eten, of we 
de fiets of de auto pakken, of we alcohol wel of 
niet drinken. De keuzes in onze dagelijkse 
voeding en leefstijl verkleinen of vergroten 
onze kans op kanker.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds laat in de 
nieuwe bewustwordingscampagne zien dat 
niet alleen onderzoek belangrijk is in de strijd 
tegen kanker, maar ook voorlichting.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek 
ontdekken we steeds meer over voeding en 
leefstijl in relatie tot kanker. Met duidelijke 
voorlichting helpen wij iedereen in Nederland 
de kennis uit onderzoek zelf toe te passen in 
hun dagelijks leven met als doel minder 
kanker. Maar ook meer kans op overleving en 
een betere kwaliteit van leven bij kanker. Dit 
belangrijk werk kunnen wij alleen doen dankzij 
de steun van al onze donateurs. Daar zijn wij 
iedereen dankbaar voor.

De komende tijd zult u meer van de campagne 
zien! Lees meer over de campagne en bekijk 
de filmpjes op wkof.nl/geefkankergeenkans.

Kanker raakt ons allemaal, maar kanker draag je niet alleen.  
Dat is de betekenis van het paarse lintje van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds.

In voorgaande jaren hebben al duizenden mensen het paarse 
lintje op Wereld Kanker Dag gedragen als steunbetuiging aan 
iedereen die geraakt is door kanker. Wij roepen iedereen op om 
samen weer het lintje te dragen op de nieuwe editie van Wereld 
Kanker Dag op 4 februari 2021.

Dit jaar hebben wij tijdens de coronacrisis allemaal ervaren hoe 
belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. Voor ons allemaal is corona 
heel spannend, maar zeker ook voor iedereen die kanker heeft.  
Wij willen aan iedereen op Wereld Kanker Dag laten zien dat je kanker 
niet alleen draagt, ook niet in tijden van corona.

Wij vinden het mooi als u een foto waarop u het paarse lintje draagt,  
met een uitleg waarom en voor wie u het lintje draagt, op onze 

Kanker draag je niet alleen,
ook niet in tijden van corona

Nieuwe campagne: geef kanker geen kans

Facebookpagina deelt: www.facebook.com/
WereldKankerOnderzoekFonds. Zo kleuren we 
samen Nederland een stukje paars!

Draagt u het paarse lintje met ons? 
Vraag het lintje gratis aan via de bijgevoegde 
antwoordkaart. Voor meer informatie of 
bestellingen van meerdere lintjes kunt u ons 
bellen op 020 344 95 95 of een e-mail sturen  
naar informatie@wkof.nl.
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www.wkof.nl

Geef uit liefde voor morgen
Een wereld zonder kanker. Kunt u zich dat voorstellen?  
Het is onze droom en ambitie. Elke dag werken wij daaraan.  
Een gift uit een nalatenschap is een bijzondere manier om 
hieraan bij te dragen. Het is geven uit liefde voor morgen.

In onze nieuwe 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.  

Vraag vandaag nog de gids aan via  
de bijgevoegde antwoordkaart of stuur 
ons een e-mail naar nalaten@wkof.nl. 
U kunt ons bellen op 020 344 95 95. 
Wij informeren u graag. 

NIEUW!


