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Lezersvraag
“Ik heb gehoord dat in een 

oliebol meer calorieën zitten dan 

in een appelflap. Klopt dat?”

  − Anoniem 
Antwoord 

Zowel in oliebollen als 
appelflappen zitten aardig wat 
calorieën. Een kleine oliebol  
(65 gram) bevat zo’n 166 
kilocalorieën (kcal). In de variant 
met rozijnen zitten net iets meer 
calorieën, zo’n 180 kcal per 
stuk.

Hoewel een oliebol al een 
behoorlijke caloriebom is, is het 
nog niets in vergelijking met een 
appelflap. Een appelflap lijkt 
misschien een gezondere keuze 
omdat er fruit in zit, maar niets 
is minder waar. Een appelflap 
(100 gram) bevat veel meer 
calorieën, 360 kcal per stuk om 
precies te zijn.

Met kerst of oud en nieuw kunt 
u prima genieten van een oliebol 
of appelflap, waarbij de oliebol 
dus de slankere optie is. Zie het 
wel als een échte traktatie voor 
een bijzonder moment in het 
jaar en geniet er bewust van.

Stel uw vraag via vragen@wkof.nl.

Nadia Ameyah 

Samen een warm gevoel
De winter kenmerkt zich als een koude periode. Maar 
de mooie momenten tijdens de feestdagen en het 
samenzijn met onze dierbaren, zorgen voor een warm 
gevoel.

In deze editie van Samen vindt u leuke tips voor het 
warm blijven deze winter. Van tips over soep tot 
oefeningen die u in de woonkamer kunt doen. U leest 
dit allemaal op pagina’s 4 en 5.

Wat ook altijd een warm gevoel geeft, is het goed doen. 
Door een goed doel zoals het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds te steunen maakt u een enorm verschil in het 
leven van vele anderen. Op de pagina hiernaast leest u 
hoe u ook kunt steunen zonder dat dit u meer geld kost.

Elk jaar kleurt Nederland in februari met ons paars als 
symbool van steun of eerbetoon aan iedereen die 
geraakt is door kanker. Ook aanstaande februari gaan 
we dat doen door samen het paarse lintje te dragen met 
de boodschap Kanker draag je niet alleen. Doet u mee? 
Bestel dan snel uw lintje. Lees meer op pagina 10. 

Fijne kerstdagen en een mooi 
nieuw jaar toegewenst, namens 
het 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.

Inhoud

  Een warm gevoel  
deze winter

 Ga voor 100! 
100 kilocalorieën 
maken het verschil

 

 Tips om gezonder te 
bakken

 Kanker draag je niet 
alleen

 Held in actie! 
Kerstkaarten

Vanaf maart 2023 kunt u niet meer 
betalen met een acceptgiro. De 
banken stoppen ermee. Dat betekent 
dat u dan ook niet meer met een 
acceptgiro kan doneren aan het 
goede doel. 

Maar maakt u zich geen zorgen! Het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
biedt u andere manieren aan 

waarmee u nog altijd veilig en 
makkelijk kunt doneren. 
Bijvoorbeeld per automatische 
incasso, bankoverschrijving of 
Tikkie. Wij helpen u uiteraard graag 
met instructies.

Kijk voor meer informatie op  
wkof.nl/acceptgiro of bel ons  
gerust op 020 344 9595.

Vaarwel 
acceptgiro

Het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds wil iedereen een kans 
geven tegen kanker. Als donateur 
helpt u ons dit te doen. Daar zijn 
wij u van harte dankbaar voor.

Het nieuwe jaar staat voor de deur. 
Wist u dat als u vanaf volgend jaar 
uw donatie voor 5 jaar vastlegt u 
een mooi bedrag terug kunt krijgen 
van de Belastingdienst? U kunt op 
deze manier de missie van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
eenvoudig steunen met een hoger 
bedrag zonder dat dit u meer kost. 
Zo geeft u nog meer mensen een 
kans tegen kanker. Prachtig!

Alle voordelen op een rij:
• U kunt afhankelijk van uw 

leeftijd en inkomen uw donatie 

Voordelig schenken  
Schenken met Belastingvoordeel

 

Vraag het lintje gratis aan

Draag het paarse lintje op  
4 februari en draag zo 
iedereen die door kanker is 
geraakt een warm hart toe.

Ga naar wkof.nl/lintje om 
het vandaag nog aan te 
vragen.

Doe mee

kosteloos verhogen met  
30 tot 50%. Bereken uw 
voordeel eenvoudig op  
wkof.nl/belastingvoordeel.

• Wetenschappelijk onderzoek 
duurt jaren en kost veel geld. 
Met deze manier van steunen 
geeft u ons meer zekerheid dat 
wij onderzoek kunnen blijven 
financieren.

• U hebt geen omkijken meer naar 
uw donaties. U heeft deze 
namelijk goed geregeld!

Heeft u ook interesse in Schenken 
met Belastingvoordeel? Bestel dan 
het handige Schenken met 
Belastingvoordeel-pakket. In dit 
pakket zit alles wat u nodig heeft 
om uw schenking vandaag nog in 
orde te maken.

Kijk voor meer informatie op  
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! 
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Een warm 
gevoel deze 
winter

dat scheelt weer met koken. Soep kan 3 maanden bewaard 
worden in de vriezer. Laat de soep wel goed afkoelen voordat 
u deze invriest. 

Warme chocolademelk
Af en toe een heerlijke mok warme chocolademelk hoort bij 
de winter. Zelfgemaakt is deze natuurlijk het lekkerst. Het 
slechte nieuws is wel dat er in chocolademelk veel suiker zit. 
Wist u dat er in chocolademelk zelfs meer suiker zit dan in 
cola? Zo komen we onopgemerkt in gewicht aan.

Als lezer van Samen wilt u uiteraard een gezondere versie van 
chocolademelk maken. Gebruik magere melk of een 
plantaardige variant zoals ongezoete amandeldrink of 
sojadrink als basis. U kunt ook iets minder suiker toevoegen 
en de slagroom laten staan, vaak is de chocolademelk dan 
nog steeds net zo lekker.

Zie chocolademelk als een échte traktatie en geniet er 
bewust van, bijvoorbeeld na een stevige wandeling of lange 
fietstocht.

Opwarmen door te bewegen
Wat we eten en drinken kan ons helpen om op te warmen, maar 
de beste manier is nog steeds door in beweging te komen. 

Voeg extra beweging toe aan uw dag door te lopen naar een 
andere supermarkt, die iets verder weg ligt. De winter leent 
zich ook goed voor een lange boswandeling. Om de hartslag 
omhoog te krijgen, kunt u iets sneller lopen dan u gewend 
bent. Fietst u liever? Fiets dan een extra rondje of fiets net 
iets harder dan dat u normaal gesproken doet (wel 
voorzichtig doen).

De winter kan guur en nat zijn waardoor een bos- of 
strandwandeling er niet altijd in zit. Toch is het belangrijk om 
ook tijdens de donkere dagen voldoende te bewegen. Er zijn 
veel vormen van lichaamsbeweging die u binnen kunt 
uitoefenen. Denk aan zwemmen, groepslessen in de 
sportschool en fitness.

Ook thuis in uw eigen woonkamer kunt u meer bewegen. Doe 
bijvoorbeeld iedere keer als u opstaat, 5 squats (knie-
buigingen). U kunt blikjes of waterflesjes als gewichten 
gebruiken om mee te trainen. Stofzuigen is niet altijd de 
leukste bezigheid, maar het is wel een goede oefening. 
Hiermee verbrandt u calorieën en krijgt u het warmer (en een 
lekker schoon huis).

Een warm gevoel
Tijdens de feestdagen staan velen van ons stil bij een ander. 
Het is namelijk een mooi moment om iemand te bedanken 
voor de vriendschap, liefde of steun. Het is ook een prachtig 
moment om iemand anders een helpende hand te bieden. 
Dat geeft een warm gevoel waar geen winterse kou tegenop 
kan (figuurlijk gesproken dan). Doe deze winter mee met onze 
campagne ‘Kanker draag je niet alleen’ door het paarse lintje 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds te dragen. Lees snel 
meer op pagina 10.

Wilt u ook meer kankeronderzoek en voorlichting mogelijk 
maken, waar veel mensen baat bij zullen hebben? U kunt ook 
steunen met belastingvoordeel. Kijk snel op pagina 3.

De winter komt eraan. Het kan 
dan soms moeilijk zijn om 
lekker warm te blijven. Geen 
zorgen, wij halen alles uit de 
kast. Niet alleen truien, sjaals 
en handschoenen, maar ook 
tips die u kunnen helpen van 
binnenuit op te warmen.

Soep doet goed
Een dampende kop erwtensoep, een 
goed gevulde groentesoep of een 
kruidige pompoensoep. Waar gaat uw 
voorkeur naar uit? 

Soep is extra lekker na een 
wandeling buiten. Het kan als 
tussendoortje, voorgerecht of als 
hoofdmaaltijd. Door peulvruchten 
zoals spliterwten, linzen of bruine 
bonen aan soep toe te voegen krijgt 
het meer stevigheid, extra vezels en 
eiwitten. Ook heerlijk met 
volkorenbrood erbij!

Soep is een makkelijk gerecht om 
veel groenten binnen te krijgen. Kies 
voor seizoensgroente en varieer met 
verschillende soorten. U kunt beter 
zelf de bouillon maken met 
soepgroente; in een bouillonblokje zit 
namelijk vaak veel zout. Room of 
kokosmelk zijn ook te gebruiken als 
basis voor soep, maar hiermee krijgt 
u wel gelijk een stuk meer calorieën 
binnen. Eet dit dus met mate.

Voordelig gezond eten? Soep is bij 
uitstek geschikt om restjes in te 
verwerken. Zo voorkomt u verspilling 
en bespaart u kosten. Extra voordeel 
dus. Ook kunt u makkelijk soep 
maken voor meerdere dagen. Maak 
gelijk een grote pan en vries een paar 
porties in voor op een later moment, 

5 handige tips voor soep:
• Nog veel restjes groente over? Maak er soep van!
•  Zijn de soepgroenten nog te grof? Pureer ze met 

een staafmixer.
•  Is de soep te dun? Voeg een klein beetje maïzena 

toe om het wat steviger te maken.
•  Probeer om minstens 80 gram groente per 200 ml 

te gebruiken. Dit helpt u om de dagelijkse 
aanbevolen hoeveelheid groente te halen.

•  Te veel soep gemaakt? Vries een deel van de soep 
in. U kunt dit tot 3 maanden bewaren.

Met deze tips houden we 
samen een warm gevoel 

vast deze winter.
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100
Ingrediënten
 • 4 bieten

 • 100 gram rucola

 • 80 gram geitenkaas

 • 50 gram walnoten

 • 20 ml balsamico azijn

 • Zout en peper naar smaak

Bietencarpaccio 
Voor 4 personen | Bevat 211 kcal p.p. | Bereidingstijd: 50 min.

Vervang suiker Vervang roomboter

Ga voor meer vezels

Bereidingswijze
1. Schil en kook de bieten in 30-40 minuten gaar.  

Giet ze af en laat ze afkoelen.

2. Hak ondertussen de walnoten in stukjes en houd deze 

apart.

3. Snijd de afgekoelde bieten in plakjes en leg deze op de 4 borden.

4. Verdeel de rucola, geitenkaas en gehakte walnoten over de 4 borden.

5. Voeg de balsamico azijn, zout en peper naar smaak toe.

Taart, cupcakes en koekjes. Altijd heerlijk en niet weg te denken van 
gezellige momenten zoals de feestdagen. Te veel en te vaak ervan eten 
is helaas niet gezond, want zo kunnen we zwaarder worden. Maar 
mogen we dan nooit genieten van lekkernijen? Geen paniek! Met onze 
tips geeft u een gezondere draai aan traktaties.

Afvallen. Het is een van de populairste goede 
voornemens. Ook meteen een van de moeilijkste om 
vol te houden. Herkenbaar? Doe dan mee aan onze 
Ga voor 100 - Challenge om op een gezonde manier 
eindelijk van die overtollige kilo’s af te komen.

Verrassing op de weegschaal
Veel mensen komen in de loop der jaren heel geleidelijk een 
paar kilo aan. U merkt het bijna niet, totdat die mooie broek 
opeens niet meer dichtgaat. En nee, het ligt niet aan het 
waspoeder of de wasdroger.

100 kilocalorieën
Onderzoek laat zien dat overgewicht al kan ontstaan 
wanneer we elke dag zo’n 100 kilocalorieën meer eten dan 
we verbranden door te bewegen. Door dit kleine verschil 
weer in balans te brengen – door minder te eten of meer te 
bewegen – kunt u deze verrassende gewichtstoename een 
halt roepen. Een combinatie van minder eten en meer 
bewegen is nog beter.

Wat is te veel?
Gemiddeld heeft een man 2.500 kilocalorieën per dag 
nodig en een vrouw 2.000. Dit verschilt wel per persoon en 
is afhankelijk van leeftijd, gewicht en leefstijl. Zo hebben 
actieve mensen bijvoorbeeld meer calorieën per dag nodig 
en ouderen juist wat minder.

Om te weten of u te veel eet, hoeft u niet precies te weten 
hoeveel calorieën u op een dag nodig heeft. Merkt u dat u 
de afgelopen jaren steeds een beetje bent aangekomen? 
Dan is dat een teken dat u meer energie (calorieën) 
binnenkrijgt dan wat u nodig heeft.

De Ga voor 100 – Challenge!
Ga in 2023 voor een gezond gewicht door elke dag 100 
kilocalorieën minder te eten of 100 kilocalorieën meer te 
verbranden. De challenge nog uitdagender maken? 
Combineer dan deze twee doelen!

    Lees verder op pagina 9

100 kilocalorieën maken het verschil

Bak het zelf!
Met ons nieuwste kookboekje 

geeft u een gezondere draai 
aan de lekkerste traktaties! 

Bestel het nu gratis via  
wkof.nl/publicaties

•  Voeg minder suiker toe dan in het 
recept staat.

•  Vervang de suiker met ongezoete 
appelmoes.

•  Gebruik banaan in plaats van suiker 
om uw gebak zoet te maken. Uw 
gebak wordt zo ook smeuïg!

•  Gebruik dadels in plaats van suiker.

•  Gebruik margarine in plaats van 
roomboter.

•  Vervang roomboter met appelmoes.
•  Vervang een deel van roomboter 

door yoghurt of kwark.

•  Gebruik volkorenmeel in plaats van 
tarwemeel.

•  Voeg havermout toe aan het beslag 
voor extra vezels.

Tips om gezonder te bakken
Ga voor

Samen gezond eten

Samen gezond etenKnip uit en bewaar dit recept in uw receptenmapje!
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Voor 4 personen | Bevat 326 kcal p.p. | Bereidingstijd: 1 uur en 15 min.

Gevulde zoete aardappel met  
geroosterde kikkererwten en tahin

Ingrediënten
 • 4 zoete aardappelen

 • 240 gram kikkererwten  

(gedroogd of uit blik)

 • 80 gram tahin

 • 25 gram verse peterselie

 • Paprikapoeder, zout en peper naar 

smaak

Bereidingswijze
1. Bij gedroogde kikkererwten: kook deze 1 uur 

met ruim water en giet ze daarna af. Bij kikkererwten uit blik kunt u deze 

stap overslaan.

2. Verwarm de oven voor op 180 graden celsius.

3. Was de zoete aardappelen en droog ze af.

4. Leg de zoete aardappelen op een bakplaat met de kikkererwten. Strooi 

wat paprikapoeder, zout en peper over de kikkererwten.

5. Bak het geheel ongeveer 45 minuten in de oven. Als de kikkererwten 

bruin kleuren en de aardappelen zacht zijn, zijn ze klaar.

6. Verdeel de aardappelen over 4 borden en snij de aardappelen voorzichtig 

open in de lengte.

7. Voeg nu bij elke aardappel 1 opscheplepel geroosterde kikkererwten toe en 

1 eetlepel tahin.

8. Hak de peterselie fijn en verdeel deze ter garnering over de borden.

Vervolg van pagina 6

Doet u ook mee? Zo gaat u aan de slag

Bereken uw BMI en meet uw taille
Meten is weten. Het is goed om een nulmeting te doen, 

zodat u uw voortgang ook kunt bijhouden.

Op wkof.nl/bmi kunt u snel en makkelijk uw BMI meten. 
Hiervoor moet u weten wat uw gewicht en lichaamslengte is.

Ook is het goed om uw taille te meten. De verdeling van 
lichaamsvet over uw lichaam is belangrijk. Veel vet rond de 
taille is extra ongezond.

Houd een dagboek bij
Om uw leefstijl en eetpatroon aan te kunnen passen, 

is het handig om inzicht te hebben in wat u nu eet en hoe 
actief u nu echt bent. U kunt hiervoor een eet- en 
beweegdagboek bijhouden. 

Het Voedingscentrum heeft een handig hulpmiddel op haar 
website: Mijn Eetmeter. Hier is ook een app van die u kunt 
downloaden op uw mobiele telefoon. Met Mijn Eetmeter kunt 
u bijvoorbeeld een week lang bijhouden hoeveel calorieën u 
per dag binnenkrijgt. Zo krijgt u inzicht in welke producten u 
zou kunnen schrappen om 100 kilocalorieën per dag minder 
te eten.

Eet elke dag 100 kilocalorieën minder en/of 
verbrand 100 kilocalorieën extra

Wij helpen u een handje. Hieronder vindt u handige lijstjes 
van producten die 100 kilocalorieën bevatten en van 
activiteiten om 100 kilocalorieën te verbranden.

Cranberriesmoothie
Voor 4 personen | Bevat 115 kcal p.p. | Bereidingstijd: 15 min.

Ingrediënten
 • 750 ml amandeldrink of magere melk

 • 500 gram verse cranberries

 • 1 banaan

Bereidingswijze
1. Spoel de cranberries af onder de kraan.

2. Schil de banaan en snijd deze in 

plakjes.

3. Giet de amandeldrink, cranberries en 

plakjes banaan in de blender en mix tot 

het 1 glad geheel is.

4. Giet de cranberriesmoothie in 4 feestelijke glazen.

Challenge!
100
Ga voor

3

2

1

Activiteit Voorbeeld voor iemand 
die 75 kg weegt

Aerobics 12 minuten

Zwemmen 10 minuten

Dansen 17 minuten

Fietsen (16-20 km/uur) 10 minuten

Wandelen (5 km/uur) 11 minuten

Activiteiten waarmee u (ongeveer) 
100 kilocalorieën verbrandt:

Producten met (ongeveer)  
100 kilocalorieën:

gram melkchocolade2020
gram patat3030

gram bereid rundergehakt5050
opscheplepel (75 gram) gekookte pasta1,51,5

gezouten pinda’s1313
gram Goudse kaas2525

bitterballen33 speculaasjes22
glas (250 ml) bier11

glaasje (125 ml) rode wijn11
eetlepel olijfolie11
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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). 

Kanker draag je 
niet alleen 
Het paarse lintje met de tekst ‘Kanker draag je niet 
alleen’. Het is een prachtig en krachtig symbool. Een 
symbool van steun, solidariteit, liefde en hoop. Voor 
het 6de jaar op rij roept het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds iedereen in Nederland op om het 
lintje te dragen op 4 februari, Wereld Kanker Dag.

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

Afgelopen februari hebben wij samen het vijfde jubileum 
van het lintje gevierd. Wij werden overweldigd door 
hoeveel mensen het lintje droegen als dank voor de zorg, 
steun en liefde van hun naasten. Mensen uit heel 
Nederland deelden hun ervaring met kanker als patiënt, 
voormalig patiënt of naaste. Deze verhalen laten zien dat 
de aandacht voor kanker nooit mag verminderen, nooit.

Nederland kleurt paars op 4 februari
Op 4 februari worden verschillende plekken in Nederland 
paars verlicht. Wat is dat elk jaar weer prachtig om te zien! 
Met de paarse verlichting - samen met het paarse lintje - 
zorgen wij samen voor veel aandacht voor de enorme 
impact van kanker. 

Doe mee aan de 6de editie!
Ook aankomende februari gaan wij deze prachtige actie 
herhalen. Juist nu is het belangrijker dan ooit om aandacht 
te vragen voor iedereen die wordt geraakt door kanker. Wij 
nodigen iedereen uit om weer samen met ons het lintje te 
dragen op 4 februari 2023.

Bestel het nu
Vraag vandaag nog het paarse lintje aan via wkof.nl/lintje. 
Voor meer informatie of bestellingen van meerdere lintjes 
(voor bijvoorbeeld familie, vrienden en collega’s) kunt u ons 
bellen op 020 344 9595 of een e-mail sturen naar 
informatie@wkof.nl.

In 2022 werden onder 
andere de St. -Bavokerk in 
Haarlem, De Winkel van 
Sinkel in Utrecht en De 
Grote Marktstraat in Den 
Haag paars verlicht.

In 2021 is kunstenaar Hilde Poodt met haar 
fantastische actie Kunst tegen kanker gestart. Zij 
heeft inmiddels al meer dan duizend zelfontworpen 
kaarten verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar het 
werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

Hilde heeft een heel persoonlijke reden voor haar actie. In 
2018 kreeg zij de diagnose borstkanker met uitzaaiingen. 
Hilde kan niet meer werken, maar de ziekte is nu gelukkig 
stabiel. Zij vindt het erg belangrijk om actief te blijven. Zo is 
zij weer gaan schilderen en hieruit is dit prachtige initiatief 
geboren.

Hilde vertelt over haar actie: “Schilderen vind ik een mooie 
manier om weer een beetje grip te krijgen op mijn leven. 

Daaruit is het idee ontstaan om van mijn schilderijen 
kaarten en postzegels te maken. Voor elke verkochte kaart 
doneer ik €1,- aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Ik 
verkoop dit online en in de plaatselijke boekhandel.”

Dit was zo’n groot succes dat Hilde besloot om ook kaarten 
in het teken van de feestdagen te maken. 

Hilde vertelt: “Daar zijn ze dan, de nieuwste schilderijen van 
de afgelopen maanden. Voor het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds heb ik schilderijen gemaakt met een winterthema, 
zodat ze ook geschikt zijn als kerstkaart.”

Wilt u voor de aankomende feestdagen ook een unieke 
kaart sturen naar uw dierbaren? Bestel de prachtige kaarten 
en postzegels van Hilde via www.atelierhier-en-nu.nl. 
Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan ons werk 
terwijl u uw naasten verrast met het unieke werk van Hilde. 

Wij bedanken Hilde hartelijk voor haar inzet 
en geweldige actie! 

Wilt u zelf ook met een actie steunen? Dank u wel! Start uw 
actie op inactietegenkanker.nl. Voor al uw vragen kunt u 
gerust contact met ons opnemen op 020 344 9595 of via 
informatie@wkof.nl. Wij helpen u graag.

Kerstkaarten

Ik vond dat ik iets met mijn 
schilderijen moest doen.  

Zelf heb ik ervaren hoe het  
is om een kaartje te krijgen  

als je ziek bent.

Held in actie!
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www.wkof.nl/lintje

Draag het lintje  
samen met ons op 4 februari,  

Wereld Kanker Dag

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

Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Het lintje is een prachtig 
symbool van steun, solidariteit, liefde en hoop. 

Vraag vandaag nog het lintje aan via www.wkof.nl/lintje.  
U kunt ons ook bellen op 020 344 95 95. Wij helpen u graag. 

http://www.wkof.nl

