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Aandacht voor elkaar

De winter staat voor veel mensen in het teken van de 

feestdagen. Op pagina's 6 – 9 leest u tips om gezond te 

genieten van deze mooie periode. Ook hebben we recepten 

voor een feestelijk driegangenmenu voor u. 

Zit u binnen tijdens een koude dag? Of bent u toe aan wat 

ontspanning tussen de feestdagen door? Los dan de 

sudoku puzzel op (zie de achterkant van bijgevoegde 

antwoordkaart) en maak kans op een mooie Dopper-fles. 

We verloten maar liefst 3 flessen met ons 25-jarig jubileum 

logo erop. Doet u ook mee? 

Voor deze editie van Samen hebben we de heer Wim 

Verbaan geïnterviewd. Hij kent veel mensen in zijn 

omgeving die getroffen zijn door kanker. Hij heeft besloten 

na te laten aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds,  

wat een prachtig gebaar. Lees het inspirerende interview  

op pagina's 4 – 5.

Aandacht voor elkaar is heel belangrijk. Dat is de 

boodschap van onze campagne Kanker draag je niet alleen. 

Wij vragen iedereen om op Wereld Kanker Dag, 4 februari, 

ons paarse lintje te dragen uit solidariteit. Vraag uw lintje 

vandaag nog aan via de bijgevoegde antwoordkaart.

Ik wens u namens het hele team 

van het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds fijne feestdagen en een 

mooi en gezond 2020!

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
“Ik hoor wel eens dat eten  

bereid in de magnetron  

kankerverwekkend is. Maar is 

dit een feit of is het een fabel?”

  − Anoniem

Antwoord 

Er is geen wetenschappelijk 
bewijs dat aantoont dat het 
eten van voedsel bereid uit de 
magnetron de kans op kanker 
vergroot. 

De manier waarop we eten 
bereiden speelt wel een rol bij 
de preventie van kanker. Zo 
kunnen hoge temperaturen, 
lange bereidingstijden en het 
gebruik van veel water ervoor 
zorgen dat de voedingswaarden 
van voedsel afnemen. 

Daarnaast voegt u gemakkelijk 
meer kilocalorieën aan uw 
maaltijd toe door olie of boter 
te gebruiken. Hierdoor kunt u  
in gewicht aankomen. 

De magnetron is een 
uitstekende manier om 
groenten mee te koken of om 
een maaltijd mee op te 
warmen. Het voordeel hiervan 
is dat u weinig water nodig 
heeft en dat de bereidingstijd 
kort is. Maak wel altijd gebruik 
van magnetronbestendige 
schaaltjes en dek het eten af 
met een deksel of met 
magnetronfolie. 

Kanker draag je niet alleen
Kanker raakt ons allemaal. Maar kanker draag je niet alleen.  
Dat is de betekenis van het paarse lintje van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Op 4 februari is het Wereld Kanker Dag. Op deze dag vragen we  
zo veel mogelijk aandacht voor kanker. Voor preventie, vroege opsporing, 
behandeling en nazorg. En voor iedereen 
die geraakt wordt door kanker.

Wij vragen heel Nederland om op 4 februari 
samen met ons het lintje te dragen. Op 
deze manier dragen we iedereen die wordt 
geraakt door kanker een warm hart toe. 

Via de bijgevoegde antwoordkaart kunt  
u gratis het paarse lintje bestellen. 

Wilt u meerdere lintjes bestellen, of wilt  
u iemand een lintje schenken? Neem dan 
contact met ons op via 020 344 9595  
of informatie@wkof.nl.

Op hun hardloopshirt lieten 
deelnemers zien aan welke 
dierbare zij hun run op- 
droegen. Zo was de Damloop 
een prachtig eerbetoon!

Wij zijn alle lopers en hun 
sponsoren ontzettend 
dankbaar voor hun sportiviteit 
en onvermoeibare inzet om 
dit mooie sponsorbedrag bij 
elkaar te verzamelen.
 
Wij bedanken ook Impress - 4DMS, Socialcall, EDM en Mailpoint voor het  
sponsoren van onze prachtige hardloopshirts. 

Op zondag 22 september liepen er voor het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds 34 lopers mee met de Dam tot Damloop in Amsterdam.  
In totaal hebben de lopers een bedrag van €9.152,29 opgehaald 
(stand op 14 oktober). Een fantastisch bedrag!

 Helden in actie! 
Dam tot Damloop 2019
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Kanker draag je niet alleen

In gesprek met 
Wim Verbaan

Wim heeft belangrijke personen verloren aan de ziekte 
kanker. Zijn moeder overleed op jonge leeftijd aan lymfe-
klierkanker en ook zijn vrouw werd op 60-jarige leeftijd 
getroffen door de vreselijke ziekte. 

 “Mijn vrouw Nel was altijd in goede gezondheid”, vertelt 
Wim. “Toen kreeg ze pijn in haar buik. Het bleek een 
gezwel te zijn in de baarmoederhals. Ze werd geopereerd, 
helaas mocht dat niet baten. De kanker had zich al 
uitgezaaid. Op het einde was ze net een hoopje mos, zo 
vermagerd. Zo verschrikkelijk. Het heeft een grote indruk 
op mij gemaakt.” 

Wim Verbaan (82) kent veel mensen in zijn 
omgeving die getroffen zijn door kanker. Nu 
hij zelf nog vitaal is, vindt hij het belangrijk 
om na te denken over zijn testament. Hij wil 
aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een 
deel van zijn vermogen nalaten.

aan kanker en zijn rustplaats is op dezelfde begraafplaats 
als die van mijn vrouw. Op een dag raakten we op de 
begraafplaats aan de praat. Wij zijn een bakje koffie gaan 
drinken. Het klikte erg goed. Ze is nu mijn vriendin.” 

Genieten en gezond zijn vindt Wim heel belangrijk in het 
leven: “Ik weet dat ik wat overgewicht heb”, zo vertelt hij 
met een hand op zijn buik.   “Daarom wandel ik veel, vooral 
over de boulevard van Scheveningen. Wandelen gaat nog 
erg goed. Ook eet ik elke week zeker wel twee keer vis.”

Wim vertelt dat hij 
regelmatig naar de 
begraafplaats van 
zijn vrouw gaat: 
 “Ik ga vaak het graf 
van mijn vrouw 
bezoeken. Het graf 
is hier heel vlakbij.  
Ik mis haar enorm. 
Toen ontmoette ik 
Jo. Zij heeft haar 
man ook verloren 
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Kanker draag je niet alleen

Nu Wim nog fit is, wil hij zorgen dat zijn nalatenschap goed 
geregeld is. Hij gaat daarom een testament opstellen. 

Wilt u ook een wereld zonder kanker steunen met een gift uit uw 
nalatenschap? Wat een bijzondere manier van steunen. Dank u wel!

Bestel gratis onze Gids over nalaten via de bijgevoegde antwoordkaart.

Wim is de zee niet vergeten. Hij maakt miniatuurbootjes en 
hij schildert, vaak iets met de zee. “De zee die spreekt 
gewoon”, vertelt Wim terwijl hij naar een schilderij van de 
Noordzee kijkt.  

Wim vindt het belangrijk om na zijn overlijden een goed 
doel te kunnen steunen: “Ik wil dat mijn nalatenschap in 
goede handen komt. Ik weet ook al aan wie ik wil nalaten 
en het Wereld Kanker Onderzoek Fonds krijgt ook een 
deel. Het is fantastisch werk wat het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds doet. Dat wil ik graag steunen. Ik schenk 
hiermee voor een gezondere toekomst. 

Mijn huidige vriendin heeft een borst moeten amputeren 
en een paar jaar geleden heeft ze in de andere borst een 
kleine tumor weg moeten halen. De ziekte blijft mensen 
treffen. Daarom ga ik morgen contact opnemen met de 
notaris om een afspraak te maken voor het opstellen van 
een testament.” 

Alle bezittingen en wensen heeft Wim in kaart gebracht. 
Dat is een goede eerste stap. “Ook heb ik nagedacht over 
mijn crematie. Het is mijn wens dat mijn as wordt uitge-
strooid over zee.” 

Vroeger heeft Wim voor zijn werk veel gevaren op de zee. 
Soms was hij een jaar lang weg. “Rond 14-jarige leeftijd 
ben ik gaan varen en dat heb ik bijna 25 jaar gedaan.  
Toen ik stopte was dat echt even wennen. Op de zee was 
mijn leven.” 

Wim Verbaan: “Het is fantastisch werk 
wat het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds doet. Dat wil ik graag steunen.  
Ik schenk hiermee voor een gezondere 
toekomst.”



Samen gezonder leven
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Lees verder op pagina 9 

Extra informatie over 
dit recept !
Rosbief blijft ook garen tijdens het rusten. Dus zelfs 
wanneer het vlees er een beetje roze uitziet als u het  
uit de oven haalt, zal het tegen de tijd dat u het serveert 
perfect zijn gegaard.

Ons advies voor rood vlees is om hier wekelijks 

maximaal tussen de 350 en 500 gram van te eten.  

Dit is ongeveer hetzelfde als drie porties.

De hoogste tijd om in deze maand het roer om  
te gooien en onnodige kilo’s te voorkomen.  
Zo heeft u een gezonde start in 2020.  
Wij helpen u graag met praktische tips! 

Stop met eten wanneer u voldaan bent
Meer eten is niet beter. Luister naar uw lichaam 
en stop met eten als u genoeg heeft gehad. 
Gemiddeld duurt het 20 minuten vanaf het 
moment dat u start met eten voordat uw 
hersenen een seintje krijgen dat u voldoende 
heeft gegeten. Neem daarom de tijd: eet rustig 
en kauw goed. Hierdoor is de kans kleiner dat u 
meer gaat eten dan nodig is. Zo voorkomt u ook 
het vervelende gevoel van een te volle buik.

 
Sinterklaas, Kerstmis en Oud  &  Nieuw… de feestmaand december zit vol met 
momenten om van te genieten. Tijdens de feestdagen komen we gemiddeld maar liefst 
tussen de 1 en 2,5 kg aan! En dat is ook niet gek als u bedenkt dat er in die periode 
pepernoten, gevuld speculaas, kerstkransjes en oliebollen op het menu staan. 
Waarschijnlijk ontbreekt een avondje gourmetten in die maand ook niet. Maar genieten 
kan ook op een gezonde manier.

Gezond de  
feestmaand door

Sla geen maaltijden over
In de maand december wijken veel mensen af van het 
normale eetpatroon, bestaande uit het ontbijt, de lunch en 
het avondeten. Vaak worden de gevolgen hiervan over het 
hoofd gezien. Een maaltijd overslaan kan er echter voor 
zorgen dat u (ongezonde) tussendoortjes gaat eten. 
Sla ook het ontbijt niet over omdat u in de middag een 
uitgebreide lunch gepland heeft staan. 

Blijf gezond eten
Probeer zo gezond mogelijk te blijven eten. Zet ook in de 
feestmaand volkorenproducten, voldoende groente (mini-
maal 250 gram per dag) en fruit (minimaal 2 stuks) op het 
menu. Deze voedingsmiddelen zijn altijd een belangrijk 
onderdeel van een gezond voedingspatroon. Eet daarnaast 
weinig rood vlees (maximaal tussen de 350 en 500 gram per 
week) en weinig tot geen bewerkt vlees. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Deze garnalencocktail is een ideaal  
 voorafje dat niet mag missen op tafel  
 tijdens de feestdagen”

Favoriet van: Miryam Ben Amar
 Medewerker Servicebalie

Samen gezond eten

Ingrediënten voor de saus
 • 2 eetlepels yoghurt mayonaise

 • 2 eetlepels ketchup

 • 1 theelepel citroensap

 • gemalen cayennepeper naar smaak 

Ingrediënten voor de 
garnalencocktail

 • 320 gram gemengde salade

 • 240 gram gekookte garnalen

 • 4 citroenpartjes

 • 12 takjes verse dille

 • 12 komkommerballetjes  

(gebruik hiervoor een meloenboller)

Voorgerecht: Garnalencocktail 
met zelfgemaakte saus
Voor 4 personen | Bevat 103 kcal en 3,7 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 15 min.

Bereidingswijze
1. Doe de yoghurt mayonaise, ketchup en citroensap in een kommetje en meng goed 

door elkaar tot een smeuïge saus. Breng op smaak met gemalen cayennepeper. 

2. Leg eerst de slabladeren in een glas of op een bord. 

3. Voeg de gekookte garnalen toe. Garneer met een citroenpartje, de verse dille en 

komkommerballetjes. 

4. Lepel de zelfgemaakte saus over de garnalencocktail en serveer eventueel met 

volkorenbrood.

Ingrediënten
 • 2 grote bloemkolen  

(ca. 500 gram per stuk), 

in roosjes gesneden

 • 3 eetlepels mieriks- 

wortelsaus

 • klein handje peterselie

 • 600 gram rosbief

 • 1 kilo aardappels, in 

vieren gesneden

 • 2 preien, grof gehakt

 • 2 theelepels zonne- 

bloemolie

 • versgemalen zwarte 

peper

Hoofdgerecht: Rosbief met een 
bloemkool-mierikswortelkorst

Voor 4 personen | Bevat 498 kcal en 8,2 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 55 min.

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

2. Doe 150 gram bloemkool in een keukenmachine en meng dit met 1 eetlepel mierikswortelsaus,  

een klein handjevol peterselie en zwarte peper naar smaak.

3. Verdeel het bloemkoolmengsel over de rosbief in een gelijkmatige laag. Leg het vlees vervolgens 

met de korst naar boven in een braadslee (heeft u geen braadslee? Gebruik dan een ovenschaal). 

Braad vervolgens 25-35 minuten in de voorverwarmde oven (25 minuten voor rare, 30 voor 

medium, 35 minuten voor well done). Haal daarna uit de oven. Dek af met aluminiumfolie zodat het 

vlees warm blijft. Laat 20 minuten rusten. 

4. Doe ondertussen de overige bloemkoolroosjes, de gesneden aardappels en de grof gehakte prei in 

een ovenschaal en verdeel de zonnebloemolie eroverheen.  

5. Zet de groenten en aardappels in de voorverwarmde oven nadat u het vlees uit de oven heeft 

gehaald en bak voor 20 minuten. 

6. Snijd de rosbief in dunne plakjes en serveer samen met de groenten en aardappels en de 

resterende mierikswortelsaus.

Bewaar dit recept in uw receptenmapje! 

Bewaar dit recept in uw receptenmapje! 

Samen gezond eten



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagerecht: Kerstboomstam
Voor 12 personen | Bevat 110 kcal en 3,6 gram vet p.p. | Bereidingstijd: 40 min.

Ingrediënten voor de bodem
 • 75 gram pure chocolade

 • 4 grote eieren

 • 75 gram basterdsuiker

 • 50 gram bloem, gezeefd

 • 2 eetlepels cacaopoeder 

Ingrediënten voor de vulling
 • 200 gram magere Griekse yoghurt

 • 1 theelepel poedersuiker, gezeefd

 • 200 gram frambozen

 • 75 gram granaatappelpitjes

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 190 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier.

2. Vewarm de chocolade au bain-marie in een hittebestendige kom boven een pan met kokend water. Zorg ervoor dat de kom 

het water niet raakt. Laat de chocolade smelten en vervolgens iets afkoelen.  

3. Klop met een mixer de eieren en basterdsuiker in ongeveer 5 minuten luchtig. Spatel met een grote metalen lepel de 

gezeefde bloem en 1 eetlepel cacaopoeder door het mengsel, gevolgd door de gesmolten chocolade. Doe dit voorzichtig 

zodat het mengsel luchtig blijft. 

4. Giet het mengsel op de met bakpapier beklede bakplaat. Bak vervolgens 12-15 minuten in de voorverwarmde oven totdat de 

cake gaar is. Laat daarna 10 minuten afkoelen. 

5. Bestuif een groot vel bakpapier (groter dan de cake) licht met 0,5 eetlepel cacaopoeder en leg de cake erop. Bedek met nog 

een vel bakpapier en daarop een schone, vochtige theedoek. Laat afkoelen. 

6. Maak intussen de vulling: meng in een kom de Griekse yoghurt en gezeefde poedersuiker. Spatel voorzichtig de frambozen 

en granaatappelpitjes erdoor (bewaar wat granaatappelpitjes voor garnering).

7. Verwijder de theedoek en het bovenste bakpapier wanneer de cake volledig is afgekoeld. Spreid het yoghurtmengsel uit over 

de cake en rol de cake aan de korte kant op met behulp van het bakpapier eronder. Serveer de kerstboomstam op een mooie 

plaat en bestrooi met het overige cacaopoeder en de granaatappelpitjes. Snijd in 12 plakjes en geniet! 

 

Zorg ervoor dat de Griekse yoghurt dik genoeg is en de cake volledig is afgekoeld, anders loopt de vulling eruit.

Bewaar dit recept in uw receptenmapje!Samen gezond eten



Samen gezonder leven
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Vervolg van pagina 6

Gaat u met de feestdagen gourmetten? Wij delen graag een  
boodschappenlijstje met u voor een gezond gourmetmenu 
voor 6 personen. 

Gezond boodschappenlijstje:

VERVANG EEN: VOOR EEN:

handje chocolade pepernoten (82 kcal) stukje taai-taai (25 kcal)

stukje gevuld speculaas (120 kcal) klein speculaasje (33 kcal)

appelflap (361 kcal)
appel uit de oven met kaneel  
en speculaaskruiden (85 kcal)

kerstkransje (252 kcal) volkoren biscuitje (23 kcal)

roombroodje (214 kcal) peperkoek mannetje (88 kcal)

snee kerststol (166 kcal) snee rozijnenbrood (95 kcal)

beker chocolademelk (223 kcal) beker Chai latte (115 kcal)

Probeer eens wat anders

Met deze vervangers krijgt u een stuk minder kilocalorieën binnen!

Met deze tips geniet u gezonder. Smakelijk!

• 6 el zonnebloemolie

• 200 gram kalkoenfilet  

(of kipfilet)

• 200 gram varkenshaas

• 200 gram kabeljauwfilet

• 250 gram champignons

• 6 tomaten

• 2 paprika’s

• 1 courgette

• 1 aubergine

• 2 volkoren stokbroden

• 1 schaaltje hummus

• 1 potje groene pesto

• 2 avocado’s

• 200 gram worteltjes

• 300 gram gemengde salade 

(lekker met een zelfgemaakte 

dressing op basis van olijfolie 

extra vierge)

Wees matig met alcohol 
Tijdens de feestdagen drinken we gemiddeld meer alcohol 
dan normaal. Alcohol vergroot de kans op kanker. Wist u dat 
u in gewicht kan aankomen door het drinken van alcohol? 
Eén glas rode wijn levert maar liefst 123 kilocalorieën. 
Reden genoeg om dit jaar minder alcohol te drinken. Mocht 
u willen drinken dan kan het helpen om met uzelf afspraken 
te maken over hoeveel u gaat drinken (helemaal niet drinken 
is natuurlijk altijd beter!). Probeer daarnaast ook eens een 
avond alcoholvrij te houden of wissel een glas alcohol af met 
een drankje zonder alcohol. Vergeet ook niet om voldoende 
water (1,5 − 2 liter per dag) te drinken om uw vochtbalans op 
peil te houden. 

En vergeet niet
Geniet! Aandacht voor elkaar en het samenzijn is altijd 
bijzonder, vooral in de maand december. Prettige (gezonde) 
feestdagen toegewenst!



Wereld Kanker Dag

Ieder jaar staan wij op Wereld Kanker Dag (4 februari) 
stil bij de impact van kanker. Op deze dag vragen wij 
iedereen om samen met ons het paarse lintje te 
dragen. Op deze manier dragen we alle mensen die 
geraakt zijn door kanker een warm hart toe. Help ons 
mee, samen bereiken we meer! 

Vraag het lintje gratis aan via  
de bijgevoegde antwoordkaart. 

Wij vinden het leuk als u een 
foto waarop u het paarse 
lintje draagt naar ons 
toestuurt, met een uitleg 
waarom en voor wie u het 
lintje draagt. Wij plaatsen 
deze dan op onze website. 
Uw foto en verhaal erbij  
kunt u mailen naar  
informatie@wkof.nl met  
als onderwerp ‘Foto paarse 
lintje’. Of per post sturen naar:

Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Antwoordnummer 11717
1000 RA Amsterdam

Kanker raakt ons allemaal. Maar kanker  
draag je niet alleen. Draag het lintje met ons 
mee op Wereld Kanker Dag!

In actie tegen kanker
HET VERHAAL VAN 
BERT NOORDHOF
Kanker raakt ons allemaal, maar kanker draag je niet 
alleen. Dat vindt Bert Noordhof uit Zuidbroek ook. 
Samen met zijn familie kwam hij in actie. Wij vroegen 
aan Bert waarom hij zo vastberaden is om zich in te 
zetten voor een wereld zonder kanker.

Loterij 
 “Ik vond het tijd om zelf in actie te komen”, vertelt Bert.  
 “Veel familieleden heb ik namelijk verloren aan kanker. 
Mijn vader, vier broers en vier zussen zijn allemaal 
getroffen door deze ingrijpende ziekte. Door acties te 
bedenken en geld op te halen voor het goede doel heb ik 
het gevoel iets bij te dragen aan de strijd tegen kanker. 
Wij zijn bijvoorbeeld lootjes gaan verkopen. Bij het 
tuincentrum in de buurt heb ik tegoedbonnen geregeld 
als prijzen voor de loterij. De opbrengst gaat naar onder-
zoek en voorlichting over kankerpreventie en de overle-
ving van kanker.”

Folders uitdelen
Bert vertelt verder: “Ook ben ik folders van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds over een gezonde leefstijl gaan 
uitdelen in mijn omgeving. Want als ik zo de mensen in 
mijn omgeving hoorde, hadden velen weinig kennis over 
voeding, leefstijl en kankerpreventie. Voorlichting is 
belangrijk. Zoveel mensen krijgen te maken met kanker. 
Je moet het aanpakken vanaf de bodem, en dat start  
bij een gezonde manier van leven.”

Paarse lintjes als steunbetuiging
Bert heeft ook 100 paarse lintjes van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds besteld. Wij zijn benieuwd wat hij 
daarmee gaat doen: “Ik ga de lintjes in mijn omgeving 
uitdelen. Met het lintje wil ik laten zien dat je kanker niet 
alleen draagt en dat je samen in actie kunt komen.  
Op die manier laat ik mijn steunbetuiging zien voor 
iedereen die geraakt is door kanker.”

Bijdragen aan een wereld zonder kanker
 “Met alle acties krijg ik mijn familie niet terug, maar ik 
hoop wel dat de kwetsbaarheid binnen mijn familie 
ermee wordt opgelost. We moeten kanker toch kunnen 
bestrijden? Net als de Spaanse griep vroeger, die hebben 
wij ook de kop weten in te drukken.”
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Samen in actie tegen kanker
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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, Aniek Aarsman 
en Mara Douma.
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). 

Kom zelf ook  
IN ACTIE 
TEGEN KANKER 
Wist u dat er allerlei manieren mogelijk zijn waarop u 
onze missie kunt steunen? Waarschijnlijk bent u 
bekend met het sturen van een acceptgiro via de 
bijgevoegde antwoordkaart, maar wist u dat u ook een 
donatie online kunt doen via www.wkof.nl? 

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een actie te 
starten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het 
verkopen van (gezonde, zelfgemaakte) koekjes of 
een veiling van spulletjes die u niet meer gebruikt. 
De opbrengst (of een deel hiervan) kunt u aan ons 
doneren. Ook kunt u een collectebus van ons 
ontvangen, zodat u deze kunt neerzetten om 
donaties in te zamelen tijdens een buurtfeest of  
een andere gelegenheid.

Op www.inactiegenkanker.nl is het mogelijk om 
gemakkelijk een eigen actie te starten of om de 
acties van andere mensen te steunen. Neem zelf 
een kijkje.

Bent u binnenkort jarig? Denk dan eens aan het 
starten van een inzamelingsactie op Facebook. 
Hierbij vraagt u uw vrienden op Facebook om een 
kleine donatie rondom uw verjaardag. 

Wilt u meer informatie over één of meer van deze 
mogelijkheden? Of heeft u een vraag? Wij helpen  
u graag persoonlijk. U kunt ons bellen op telefoon- 
nummer 020 344 9595 of een e-mail sturen naar 
informatie@wkof.nl. 
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 “Het is een prettig idee dat wij ons in  
kunnen zetten voor een wereld zonder 

kanker, ook na ons overlijden.” 
Familie Minkman

Kanker raakt ons allemaal, maar…
Kanker draag je niet alleen.

Draag op 4 februari het paarse lintje en laat zien  
dat u onze missie steunt: een wereld zonder kanker. 

Bestel het lintje nu gratis via de antwoordkaart.


