
Gratis aanbiedingen
Zie bijgevoegde antwoordkaart

Kanker draag je niet alleen
4 februari Wereld Kanker Dag

Het Danspaleis
Nooit te oud om te dansen!

 “Wij vinden het een prettig 
idee dat wij ons in kunnen 

zetten voor een wereld 
zonder kanker, ook na 

ons overlijden.”

— Familie Minkman
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Breien! Voor velen een heerlijk ontspannende bezigheid. Nu de winter 
weer voor de deur staat is een warme sjaal nooit weg.  

Hierbij vindt u een breipatroon voor een 
warme paarse sjaal met een speciale 
betekenis. De sjaal heeft namelijk de vorm 
van het paarse lintje van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Het lintje is een symbool 
van solidariteit en steun voor onze missie: 
een wereld zonder kanker. Zo voelt u niet 
alleen zelf de warmte van de sjaal maar 
draagt u het ook uit naar anderen. 

Draagt u de sjaal ook? De sjaal is snel  
klaar en leuk om te maken. Wellicht een 
mooi geschenk voor de feestdagen? 

Niveau: beginner

Steken: recht breien (ribbelsteek)

Afmetingen eindresultaat: ongeveer 23 cm breed en 120 cm lang

Benodigdheden: 

� 2 paarse bollen acryl à 100 gram of 520 meter  

(Gebruikt in voorbeeld: Stylecraft special DK)

� Naalden: 4,5 mm 

� Twee stekenhouders

� Een dikke naald

� Schaar 

1. Start met 40 steken op te zetten en brei 45 cm recht. 

2. Brei de eerste 20 steken en plaats de overige 20 steken op de stekenhouder. 

Draai uw werk en brei verder met de 20 steken tot 10 cm hoogte. Eindig met  

de draad aan de binnenkant van uw breiwerkje. Zet deze steken op de tweede 

stekenhouder en knip de draad. 

3. Neem de 20 steken van de eerste stekenhouder op de naald. Neem de draad  

en brei verder met deze steken. Maak ook dit stuk 10 cm lang. Eindig nu met  

de draad aan de buitenkant van uw breiwerkje. 

4. Brei de eerste 20 steken en brei dan verder met de steken die op de steken- 

houder staan. Zo komen de steken weer op uw naald te staan. 

5. Brei weer verder met beide naalden tot het totale werk 120 cm telt. 

6. Hecht de steken af en verwerk alle draadjes met de dikke naald. Zorg ervoor  

dat alle draadjes bij het gat goed stevig zijn weggewerkt. 

Wij zijn erg benieuwd hoe uw paarse sjaal is geworden! Maak een foto en  
stuur deze naar ons op via informatie@wkof.nl. Misschien komt uw foto  
wel in onze volgende Samen!  

Aandacht voor elkaar

 “Druk!” is vaak het antwoord dat je krijgt als je vraagt hoe het 

met iemand gaat. We leven in een haastige maatschappij 

waarin druk zijn de norm lijkt. De feestdagenmaand is bij 

uitstek de tijd om stil te staan bij wat er in ons leven echt toe 

doet. Sta je bijvoorbeeld graag in de keuken, word je blij van 

dansen zoals het echtpaar Minkman in dit magazine of kruip 

je het liefst lekker op de bank met een breiwerkje? Vergeet 

niet om ook tijd vrij te maken voor deze dingen. 

Tijdens de feestdagen staan we wat vaker stil bij anderen.  

Er zijn talloze mooie initiatieven waarbij mensen zich met 

hart en ziel inzetten voor hun omgeving. We bezochten het 

Danspaleis, een disco voor ouderen om hen geluks- 

momentjes te bezorgen en verbinding te leggen tussen jong 

en oud. Aandacht voor elkaar is zo belangrijk.

Dat willen we ook uitdragen tijdens de campagne Kanker 

draag je niet alleen (zie p. 10) die we lanceren in 2018.  

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

ons paarse lintje te dragen om uit te stralen dat kanker- 

patiënten en hun naasten er niet alleen voor staan.

We hopen u in deze editie van Samen te inspireren met 

waardevolle verhalen, ideeën en initiatieven om te onthaasten 

en aandacht te hebben voor elkaar en onze omgeving. 

Ik wens u namens het hele team van 

het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 

fijne feestdagen met uw naasten.  

En alvast een heel mooi 2018. 

Nadia Ameyah, 

Directeur 

Een warm gevoel uitdragen

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.

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Tip!
 Voeg eventueel 

franjes toe aan de 
uiteinden.

Lezersvraag
Met Kerst is het bij ons traditie 

om met de hele familie een 

kalkoen aan te snijden. Nu las  

ik laatst dat vlees eten mogelijk 

je risico op kanker verhoogt.  

Is kalkoen op het kerstmenu  

wel zo’n goed idee of kan ik 

beter iets anders serveren? 

 René Zijlstra uit Nunspeet

 

Antwoord 
In de categorie vlees onder-
scheiden we twee soorten, 
namelijk wit- en rood vlees. 
Rund-, varkens-, lams- en 
geitenvlees vallen onder rood 
vlees. Kip, kalkoen en ander 
gevogelte noemen we wit vlees. 

U kunt rood- en wit vlees 
simpelweg onderscheiden door 
de kleur. De rode kleur van 
rood vlees komt door een 
natuurlijke kleurstof, heemijzer. 
Deze stof kan de darmen 
beschadigen als we er veel van 
binnenkrijgen. Het advies is om 
per week niet meer dan 500 
gram rood vlees te eten.

Er is echter geen relatie tussen 
het eten van wit vlees en het 
risico op kanker. Onbewerkte 
kip en gevogelte passen binnen 
een gezond voedingspatroon. 
Kalkoen op de kersttafel is dus 
een prima idee. Let er wel op 
dat de kalkoen voorafgaand 
aan de verkoop niet bewerkt is 
door middel van roken, zouten, 
drogen en/of het toevoegen 
van conserveringsmiddelen. 

Nadia Ameyah 
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* Zie pagina 9 of kijk op wkof.nl

INTERVIEW MET 
meneer en mevrouw Minkman

Mevrouw Minkman:  
“Je zou ons eens  
moeten zien jiven!”

Joop en Ans Minkman uit Huissen hebben besloten  
hun gehele vermogen na te laten aan goede doelen, 
waaronder het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Mevrouw Minkman: 
“Helaas hebben wij in 

onze omgeving te maken 
gehad met kanker. Zo 

hebben we een dierbare 
vriendin verloren aan 
borstkanker en haar  

langzame aftakeling heeft veel impact gehad op  
ons beiden.” Meneer Minkman: “Zelf heb ik huid- 

kanker en dan komt het allemaal wel erg dichtbij.” 

Meneer en mevrouw Minkman hebben veel affiniteit met 
de missie en visie van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Mevrouw Minkman: “Wij vinden het een prettig 
idee dat wij ons in kunnen blijven zetten voor een wereld 
zonder kanker, ook na ons overlijden.”

Bewust gezond leven
Mevrouw Minkman vertelt dat zij en haar man bewust 
eten en zoveel mogelijk de tien aanbevelingen* van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds toepassen:  “Ik ben er 
altijd mee bezig. Ik probeer elke week voldoende en 
diverse soorten groente en fruit te eten. En ik kook twee 
keer in de week vis en twee dagen vegetarisch. Ik neem 
weleens een chocolaatje, maar over het algemeen leven 
wij erg gezond. Ook bewegen wij veel. We wandelen twee 
keer per dag met onze teckel Teun op de hei.”

Tijd vrijmaken voor elkaar en voor leuke hobby’s is iets 
waar meneer en mevrouw Minkman veel waarde aan 
hechten. We vieren elk jaar onze trouwdag, dat vinden we 
heel belangrijk. We zijn nu al 52 jaar bij elkaar, waarvan 
47 jaar getrouwd. 

Mevrouw Minkman vertelt dat ze als hobby graag 3D 
kaarten maakt. “Soms doe ik de hele dag over een 
kaart. Daarnaast borduur ik graag. Vroeger naaide ik 
alles zelf maar door artrose in m’n handen kan ik dat 
helaas niet veel meer doen. Ik ben ook veel met bloem-
schikken bezig en we knappen graag oude meubels op.” 
Meneer Minkman vult aan: “Ik lees graag de krant en  

we dansen na al die jaren nog steeds heel graag 
samen. We hebben vroeger veel aan wedstrijd- 
dansen gedaan en als we bijvoorbeeld op een 
bruiloft zijn gaan we altijd de dansvloer op.”

Testament opstellen
Het opstellen van een testament kan nog weleens als 
moeilijk ervaren worden. Maar volgens meneer en 
mevrouw Minkman was het heel makkelijk. Meneer 
Minkman:  “We hadden al jarenlang het idee in ons 
achterhoofd om ons vermogen na te laten aan goede- 
doelenorganisaties. Als wij komen te overlijden, zou ons 
vermogen automatisch toekomen aan onze familie. Onze 
familie heeft het erg goed, dus besloten wij 
vorig jaar om actie te ondernemen. 
 
Wij hebben in eerste instantie de Gids over 

nalaten aangevraagd bij het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Hierin staat op over- 
zichtelijke wijze uitgelegd wat we konden 
verwachten. Het opstellen van het testament 
bij de notaris ging erg gemakkelijk.  
De notaris heeft eerst een concept op- 
gesteld waar wij akkoord op konden geven. 
Toen het uiteindelijke testament werd 
opgesteld, was dit een opluchting. Wij zijn 
erg blij dat wij dit nu goed geregeld hebben.” 

Joop en A
ns Minkman

Mevrouw Minkman: “We hebben van onze ouders 

geleerd om betrokken te zijn en klaar te staan voor 

anderen. Daar zijn wij mee grootgebracht. Joop is nog 

steeds mantelzorger. Hij doet 1 à 2 keer in de week 

boodschappen voor een oudere dame die hier in de 

buurt woont.” 

Schenk een toekomst zonder kanker
Lijkt het u net als echtpaar Minkman een fijn idee om u blijvend in te 
zetten voor een wereld zonder kanker, ook als u er niet meer bent? 
Bestel de Gids over Nalaten via de bijgevoegde antwoordkaart en 
meld u aan voor de tweejaarlijkse nieuwsbrief Gezond vermogen.  
Wij helpen u graag verder met praktische informatie en handige 
formulieren.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 020 – 344 
95 95 of nalaten@wkof.nl. Wij staan u graag te woord.

Teun is een volwaardig lid van de familie. Meneer 
Minkman: “We houden enorm van honden. We hebben 
7 honden gehad. Nu hebben we teckel Teun. Ik ben 
hondengeleider op het vliegveld geweest in mijn 
diensttijd.”
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Ingrediënten
 • 400 gram broccoliroosjes

 • 1 bosje snijbieten, steel en kern  

verwijderd, in reepjes gesneden

 • 2 eetlepels olijfolie

 • 1 middelgrote ui, gesnipperd

 • 1 aubergine, in plakken van ca. 1 cm dik

 • 1 bleekselderij, in dunne plakjes

 • 1 teen knoflook, geperst

 • handje rozijnen

 • 180 ml zoutarme tomatensaus

 • 2 eetlepels wijnazijn

 • 1 eetlepel suiker

 • 3 eetlepels pijnboompitten

 • 1 eetlepel kappertjes

 • peper naar smaak

Winterse Caponata
Een heerlijk gerecht voor de hele familie!

Voor 10 porties | Bevat 80 kcal per portie | 4,5 gram vet | Bereidingstijd: 40 min.

Bereidingswijze
1. Stoom de broccoli en snijbieten tot ze een 

beetje zacht worden.

2. Verhit 1 eetlepel olie in een koekenpan op middelhoog vuur.

3. Voeg de ui toe en fruit tot deze bruin begint te worden.

4. Voeg dan de overgebleven olie toe en leg de plakken aubergine naast elkaar 

in de pan. Bak deze 3 minuten, draai ze om en bak ze nog eens 3 minuten.

5. Voeg de selderij, knoflook, rozijnen en tomatensaus toe. Voeg ook de 

gestoomde groente toe en meng alles door elkaar. Kook het geheel op laag 

vuur ongeveer 10 minuten, tot de broccoli heel zacht is. Af en toe roeren.

6. Meng ondertussen de azijn en suiker in een kommetje. Voeg dit mengsel, de 

pijnboompitten en de kappertjes toe aan de pan en kook ze 2 minuten mee. 

Roer af en toe. Breng op smaak met peper.

7. Doe de Caponata in een schaal en laat afkoelen tot kamertemperatuur 

voordat u het serveert.

Nooit te oud om te dansen!

Muziek is onlosmakelijk verbonden met herinneringen.  

De eerste tonen van een nummer kunnen u zomaar terug-

brengen naar uw jeugd. U voelt zich ineens weer jong en krijgt 

de drang om te bewegen. Anekdotes over uw jeugdvrienden 

komen boven en u deelt deze graag. Dat is wat muziek teweeg 

kan brengen. Vanuit het inzicht dat muziek een magisch 

middel is om mensen bij elkaar te brengen en mensen in 

beweging te krijgen, is het Danspaleis ontwikkeld. Een 

rondreizende disco met muziek van toen waar mensen, zowel 

oud als jong, elkaar ontmoeten op de dansvloer.

 Van verjaardagsfeest tot stichting 
Al 5 jaar lang is het Danspaleis een groot succes. Oprichtster 

Suna Duijf was DJ en draaide van voetbalkantines tot in 

Paradiso voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Totdat 

een vriendin haar vroeg om te draaien op het verjaardags-

feest van haar moeder die 75 werd. De grote vraag ‘wat voor 

muziek is hiervoor gepast?’ bracht haar op het idee om met 

een tas vol platen bij deze mevrouw langs te gaan en te 

kijken wat de muziek met haar zou doen. Met een mooie 

selectie aan ‘gouwe ouwe’ startte Suna de eerste plaat op 

het verjaardagsfeest en het werkte! Iedereen, van jong tot 

oud, werd zichtbaar geraakt door de muziek. Toen realiseerde 

ze zich dat er eigenlijk altijd één groep ontbrak op de 

dansvloer: de ouderen. Hier moest verandering in komen. Zo 

werd het eerste Danspaleis geboren.

Een Praatje en een Plaatje
Vanuit deze ervaring ontstond ook het idee voor Een Praatje 

en een Plaatje; een succesvol project van het Danspaleis om 

tijdens huisbezoekjes een gesprek te starten tussen ouderen 

en vrijwilligers naar aanleiding van het draaien van diverse 

plaatjes.

Weet u het nog? Die plaat waar u op danste op uw eerste schoolfeest? De muziek die  
gedraaid werd waar u met uw vrienden het weekend doorbracht? De nummers die regelmatig 
door uw ouderlijk huis galmden? Wat voor gevoel krijgt u hierbij? 

Meneer Waknine (89), bezoeker:  
 “Ik voelde me weer 65 op de dansvloer!”

Nita (75), bezoeker: “Blijf actief, dat 
houdt je geest jong en je lichaam ook!  
Ook al ben je lichamelijk achteruitgegaan, 
dan kan je alsnog meer dan je denkt”.

Als je ouder wordt, onderneem je minder vaak activiteiten 
buiten de deur, zoals een bezoek aan het Danspaleis. 
Daarom vinden de ontmoetingen eerst thuis plaats aan de 
salontafel. Na een aantal bezoekjes is de stap minder 
groot om wellicht samen met een vrijwilliger een Danspaleis 
in de buurt te bezoeken.

Wij namen een kijkje bij het Danspaleis op Theaterfestival 
De Parade in Amsterdam en spraken medewerkers en 
bezoekers over wat het Danspaleis voor hen betekent.

Vriendinnen Marian en Gerrie (beiden 73) kennen het 
Danspaleis uit de buurtkrant. Gerrie: “Jongere mensen zijn 
altijd verbaasd als ouderen de dansvloer op gaan, maar 
dat is juist het leuke, laat ze maar verbaasd zijn”. Marian:   
 “Gewoon gaan! is mijn advies voor mensen die nog twijfelen. 
Je bent nooit te oud om te dansen!”. 

Een andere bezoeker vertelt dat de muziek veel emoties 
oproept. Het geeft haar een melancholisch gevoel omdat 
het haar doet denken aan de fijne tijd met haar, inmiddels 
overleden, man. “Ik voel me thuis regelmatig eenzaam, 
maar tijdens dit soort uitjes spreek ik gemakkelijk mensen 
aan. Het is een heerlijke sfeer en ik ga met een goed 
gevoel weer naar huis”. 

  “Niemand wordt gedwongen om meteen de dansvloer te 
betreden tijdens een middagje Danspaleis. Er zijn veel 
mensen die genieten van het toekijken en meedeinen. 
Sommige mensen bezoeken het Danspaleis eerst een 
paar keer als toeschouwer voordat ze pasjes op de 
dansvloer wagen. Alles mag, niks moet, dat is juist de 
kracht”, vertelt Frédèrique Arnold, 26 jaar (PR & Communi-
catie bij het Danspaleis). “Het gaat om het gevoel dat 
muziek teweegbrengt en dat kan dansend op de vloer maar 
ook zittend in een stoel. Iedereen is welkom bij het 
Danspaleis; jong, oud, flexibele dansers, rolstoelen en 
rollators. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat iedereen de 
dansvloer betreedt. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat 
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een verzorger over een mevrouw zei: “Nee hoor, deze 
mevrouw zit in een rolstoel, die gaat echt niet meer dansen 
en heeft hier niks aan”. Maar zodra de muziek begon, 
kwam er een grote glimlach op haar gezicht en stond ze 
spontaan op uit haar rolstoel. Mensen zijn echt vrolijker 
tijdens een Danspaleis, inclusief medewerkers van de 
locatie. Je kan echt niet stil blijven zitten. De muziek van 
de jaren ’40, ’50 en ’60 werkt zo aanstekelijk! Ik mis het 
zelf weleens in het uitgaansleven van mijn generatie. 
Iedereen danst heel individualistisch. Maar het is juist zo 
fijn om met elkaar te dansen zoals we tijdens een 
Danspaleis doen. De meeste vrijwilligers hebben nog nooit 
gestijldanst, maar je leert het zo! We geven hen ook 
cursussen en anders leer je het wel van de ouderen. Die 
connectie tussen jong en oud is juist zo leuk.”  

 ‘Een tankstation van levensvreugde’ dat is hoe het  
Danspaleis zichzelf omschrijft. En het blijkt te werken.  
Alle bezoekers verlaten met een grote glimlach de zaal  
na een middagje Danspaleis.  

Ook een keer een Danspaleis organiseren met bijvoorbeeld 
uw verzorgingstehuis, bedrijf of buurthuis? Of vrijwilliger 
worden? Neem contact op met info@hetdanspaleis.com.  

Fotografie: Herman Wouters

Over het Danspaleis
In Rotterdam en Amsterdam is het Danspaleis al een 
begrip. Daar tovert dit rondreizend theatraal mini- 
evenement iedere ruimte om tot een balzaal met een 
bevlogen PD (plaatjesdraaier), dansende gastheren 
en –vrouwen, een glimmende dansvloer en feestelijk 
decor. Jassen worden aangenomen, rollators 
geparkeerd en de hapjes en drankjes gaan rond.

Benieuwd geworden? Breng eens een bezoekje!

�  DI 12 DECEMBER / 14:00 - 16:00 
Locatie:  Simeon en Anna 
Adres:  Strevelsweg 350, Rotterdam 
Entree: € 2,50

� 	DO 14 DECEMBER / 15:00 - 17:00 
Locatie: Zonnehuis 
Adres: Zonneplein 30, Amsterdam 
Entree: € 2,50

� 	DO 18 JANUARI / 15:00 - 17:00 
Locatie: Grand Café Frankendael 
Adres: Middenweg 116, Amsterdam 
Entree: € 2,50

Kijk van tevoren altijd even op hetdanspaleis.com 
of bel met 06 33 30 60 83 of er geen wijzigingen zijn. 
Ook de volledige agenda is hier te vinden.

Suze (92), bezoeker: “Hahaha, ik ben zo 
verrast van mijn eigen conditie! Ik heb meer 
uithoudingsvermogen dan ik dacht. Iemand 
zei zelfs ‘wat bent u lenig!’, hahaha!.”

Voor 2 personen | Bevat 124 kcal per portie | 6 gram vet | Bereidingstijd: 70 min.

Winterse soep van pompoen, wortel en rode linzen

Ingrediënten
 • 1 eetlepel olijfolie

 • 1 middelgrote ui, gesnipperd

 • 2 wortelen, in blokjes gesneden

 • een halve pompoen, geschild, 

ontpit en in blokjes gesneden

 • 500 ml gekookt water

 • 1 blokje groentebouillon

 • 30 gram gedroogde rode linzen, 

afgespoeld

 • versgemalen zwarte peper naar 

smaak

 • handje verse peterselie, 

fijngehakt 

Bereidingswijze
1. Verhit de olie in een pan en fruit de ui tot  

deze glazig wordt.

2. Voeg de wortel en pompoen toe en roerbak 

deze 2 tot 3 minuten.

3. Voeg het water, het bouillonblokje en de 

linzen toe. Breng op smaak met peper en 

roer goed door.

4. Breng de soep aan de kook, doe de deksel op de 

pan en laat 30 minuten zachtjes doorkoken, tot de groente en de linzen zacht zijn.

5. Laat de soep eerst wat afkoelen en mix de soep dan in een blender tot het een 

gelijkmatig geheel is. 

6. Serveer de soep in een kom en strooi er wat verse peterselie overheen.

Nectarinebeignets
Voor 8 beignets | Bevat gemiddeld 121 kcal per beignet | 10 gram vet | Bereidingstijd: 15 min.

Ingrediënten
 • 2 nectarines

 • 50 gram zelfrijzend bakmeel

 • 50 ml halfvolle melk

 • zout

 • zonnebloemolie

 • poedersuiker (optioneel)

Bereidingswijze
1. Snijd de nectarines rondom in en draai met de  

volle hand het vruchtvlees van de pit. 

2. Snijd de helften doormidden en verwijder de schil. 

3. Mix het bakmeel, de melk en een snufje zout tot  

een glad beslag.

4. Verwarm de zonnebloemolie in een frituurpan. 

5. Prik de stukken nectarine aan een vork, haal ze door  

het beslag en bak ze in de olie mooi bruin. 

6. Laat de beignets uitlekken op keukenpapier voordat u 

ze serveert.

Eens wat anders op oudejaarsavond!

Voor een koude winterdag 
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10 aanbevelingen 
 ter preventie  
van kanker

Zorg voor een zo laag 
mogelijk gezond gewicht.

Eet niet meer dan  
500 gram rood vlees 
per week, zoals rund- en 
varkensvlees en eet  
liever geen bewerkt vlees, 
zoals ham en salami.

Eet veel  
volkorenproducten,  
groenten, fruit  
en peulvruchten en 
varieer zo veel mogelijk.

Geef uw baby, indien 
mogelijk, de eerste zes 
maanden uitsluitend 
borstvoeding. Geef daarna 
aanvullende voeding.

Eet gezond in plaats
van te vertrouwen op
voedingssupplementen
om u tegen kanker te
beschermen.

Beweeg minimaal 
30 minuten per dag en zit 
minder lang achter elkaar.

Drink geen alcohol. Als u 
wel alcohol wilt drinken, 
beperk dit dan tot 1 glas 
(voor vrouwen) of 2 glazen 
(voor mannen).

Als u kanker heeft  
gehad en de behandeling 
is beëindigd, volg dan de 
aanbevelingen voor de 
preventie van kanker op. 
Overleg dit met uw arts.

Eet minder  
calorierijk voedsel  
en drink weinig  
suikerrijke dranken.

Eet weinig 
zout en producten waar 
veel zout in zit.

En natuurlijk…  
niet roken.



 "In 2008 ben ik mijn moeder helaas 
verloren aan huidkanker. Op deze 
manier wil ik mijn steun betuigen aan 
iedereen die op één of andere manier 
met deze vreselijke ziekte te maken 
heeft gekregen, want kanker draag je 
inderdaad niet alleen."

— Jeffrey

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. 
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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
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds legt uw 
gegevens vast met het doel u in de toekomst te kunnen 
informeren over de activiteiten van de organisatie en 
kankerpreventie. Uw persoonsgegevens worden niet aan 
derden ter beschikking gesteld. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds is gehouden aan de privacywetgeving.

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). 

Meer volkoren, minder kans op darmkanker

Darmkanker is een van de kankersoorten waar we zelf veel 
aan kunnen doen om de kans erop te verkleinen. Volgens 
schattingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kan  

Deel uw verhaal met ons
Iedere dag zetten wij ons, samen met u, in voor een 
wereld zonder kanker. 

Het team van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is erg 
benieuwd naar de verhalen van onze achterban. Heeft u 
ervaring met de ziekte kanker? Misschien bent u zelf  
gediagnostiseerd met kanker of bent u een ex-patiënt.  
Of heeft u als naaste te maken met kanker? Wij zijn op zoek 
naar mensen die hun verhaal met ons willen delen om zo 
anderen te inspireren en kracht te geven. 

Wilt u uw verhaal delen? Neem dan contact op met Nina 
Bidault via n.bidault@wkof.nl of via 020 – 344 95 82.

Het eten van volkoren graanproducten zoals zilvervliesrijst en volkorenbrood kan het risico op darmkanker 
verlagen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Experts benadrukken dat 
hoewel geen enkele leefstijl een garantie biedt tegen kanker, gezonde voeding en leefstijl een belangrijke rol 
spelen bij de preventie van darmkanker.

Met de beste tips is gezond leven een stuk makkelijker én leuker
Een gezonde leefstijl behouden kan voor veel 
mensen een uitdaging zijn. Daar kunt u soms  
best wat hulp bij gebruiken. Wilt u naast ons 
magazine Samen ook de beste tips, adviezen en gratis publicaties over gezonde voeding en leefstijl per e-mail ontvangen? 

Meld u aan voor onze digitiale nieuwsbrief via wkof.nl 

elk jaar ongeveer 1 op de 2 van de gevallen van darmkanker 
in Nederland voorkomen worden door gezonde keuzes in 
voeding en leefstijl. 

De bevindingen uit het onderzoek bevestigen dat het risico op 
darmkanker wordt verhoogd door:
� Het eten van bewerkt vlees, zoals ham en salami
� Het eten van te veel rood vlees (meer dan 500 gram  

per week, bereid gewicht), zoals rund- en varkensvlees
� Het hebben van overgewicht en obesitas
� Het drinken van twee of meer glazen alcohol per dag

Ga voor tips en adviezen naar onze website wkof.nl of neem 

contact op via informatie@wkof.nl of bel 020 – 344 95 95.

 ‘Kanker draag je niet alleen’
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds introduceert paars lintje: 

Kanker heeft grote impact op ons leven. Niet alleen als (ex-)
patiënt maar ook als naaste. Aandacht en bewustzijn zijn van 
groot belang.

Wereld Kanker Dag
Op Wereld Kanker Dag  vragen we zoveel mogelijk aandacht 
voor kanker. Voor preventie, vroege opsporing, behandeling 
en nazorg. Voor iedereen die geraakt wordt door kanker.

In Nederland staan steeds meer mensen stil bij kanker op 
Wereld Kanker Dag. Elk jaar werkt een groot aantal organi-
saties samen om aandacht te vragen voor kanker en de 
impact ervan op onze levens. Maar ook voor beschikbare 
informatie, steun en hulp. Voor meer informatie kijk op 

www.wereldkankerdag.nl.

Het paarse lintje
Met z’n allen werken we elke dag aan een wereld zonder 
kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zet zich al bijna 
25 jaar in voor minder kanker, meer kans op overleving en 
een betere kwaliteit van leven door gezonde keuzes in 
voeding en leefstijl. Door onderzoek én voorlichting.

Wij introduceren op Wereld Kanker Dag het paarse lintje met 
de boodschap Kanker draag je niet alleen. Door het lintje te 
dragen op Wereld Kanker Dag — 4 februari — vragen we 
aandacht voor kanker en voor iedereen die erdoor wordt 
geraakt. Draagt u het lintje ook?

Kanker raakt ons allemaal. Maar kanker draag je niet 
alleen. Dat is de betekenis van het nieuwe paarse 
lintje van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Wij 
vragen iedereen in Nederland om op Wereld Kanker 
Dag — 4 februari — samen met ons het lintje te dragen. 
Op deze manier dragen we iedereen die wordt geraakt 
door kanker een warm hart toe. 

Bestel  
het lintje  

 nu gratis!

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.
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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.


