HELP ONS KANKER BEHEERSBAAR TE MAKEN. WORD OOK COLLECTANT!
KWF Kankerbestrijding wil tijdens de collecteweek van 6 tot en met 11 september 2010 een hoger bedrag ophalen dan vorig jaar. Een reële ambitie,
meent Helmi Speijkers, Hoofd programma vrijwilligers. “Het gaat er niet om
mensen over te halen meer te doneren, want mensen geven altijd gul. We moeten wel langs meer deuren. En daar hebben we meer collectanten voor nodig.”
Al jarenlang prijst KWF Kankerbestrijding zich
gelukkig met grote opbrengsten tijdens de
collecteweek. Per bus wordt gemiddeld € 70,opgehaald. Maar niet alle 6,3 miljoen
Nederlandse huishoudens worden bereikt.
Zou dat wel gebeuren, dan is een nog hoger

bedrag een logisch gevolg. Helmi: “Dat geld
hebben we hard nodig om onderzoek mogelijk te maken. We lopen nu nog niet in alle
buurten, daar hebben we te weinig vrijwilligers
voor. Onze trouwe groep van duizenden collectanten zal moeten groeien.”
Iedereen erbij betrekken
Ruim 1 op de 3 mensen krijgt kanker. 9 mensen per uur krijgen te horen dat zij kanker
hebben. Iedereen kent wel iemand die kanker
heeft, heeft gehad of eraan is overleden. “Het
raakt iedereen”, zegt Helmi. “Daarom willen
we ook bij iedereen aan de deur komen om
uit te leggen wat KWF Kankerbestrijding doet
en waar we voor staan. Uitleggen wat we
doen met het opgehaalde geld. En natuurlijk
om te vragen of ze bij willen dragen aan minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat is onze missie.”
Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk
80% van de opbrengsten wordt besteed aan
onderzoek. Helmi: “KWF Kankerbestrijding
financiert de helft van alle onderzoeksprojecten op het gebied van kanker in Nederland.
Veel mensen denken dat we subsidie van de
overheid krijgen, maar dat is niet zo. We zijn
100% afhankelijk van donaties zodat we onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Kanker is
sinds enige jaren mede door de vergrijzing
doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, dus
meer kwalitatief onderzoek is noodzakelijk. En
dat kost geld.” De overige 20% van de
opbrengsten komt ten goede aan voorlichting
en patiëntenondersteuning, zoals het aanjagen van de anti-rooklobby en voorlichting ter
preventie van huidkanker.

Veel bereikt in 60 jaar
Bij de oprichting van KWF Kankerbestrijding
in 1949 overleefde slechts 25% van alle kankerpatiënten de ziekte, nu gemiddeld 55%. Bij
een aantal kankersoorten zijn de overlevingskansen enorm gestegen, terwijl er ook nog
steeds veel soorten zijn waarbij de overlevingskansen klein zijn. “Van dat laatste is longkanker een voorbeeld. Daarentegen zijn artsen bij de behandeling van borstkanker bijna
zover dat ze een persoonlijk behandelplan
kunnen schrijven voor jouw borstkanker”,
illustreert Helmi. In algemene zin is het sterftecijfer bij kanker omlaag gegaan en zijn de
behandelingen minder belastend. “De medicatie is gerichter en de technieken zijn verbeterd”, zegt Helmi. “Er is betere pijnstilling.
Allemaal gevolgen van 60 jaar onderzoek.
Maar we zijn er nog lang niet.”
Ambassadeur Maarten van der Weijden in
collectecampagne
Iemand die zelf veel baat heeft gehad bij
onderzoek naar kanker is Olympisch kampioen 10 kilometer Open Water Zwemmen
Maarten van der Weijden. Hij genas van acute
lymfatische leukemie dankzij stamceltransplantatie, een toepassing van pas de laatste
jaren. Hij werkt graag mee als ambassadeur in
de campagne ‘Onderzoek werkt. Geef gul’.
Helmi: “Maarten is het gezicht van deze campagne om meer collectanten te werven. Als
het goed is zul je hem van 30 augustus tot en

met 11 september 2010 op allerlei posters en
andere uitingen tegenkomen.”
Word ook collectant
KWF Kankerbestrijding wil samen voorop blijven lopen in de
strijd tegen kanker. “We hebben
meer collectanten nodig om een
groot bedrag op
te kunnen halen.
Collecteren kost
weinig tijd en het
gebeurt dicht in
de buurt. Het is
een gemakkelijk
te leveren bijdrage voor iedere leeftijdsgroep. Vanaf je zestiende mag je collecteren, in sommige plaatsen
zelfs vanaf je veertiende. Iedereen die interesse
heeft, kan zich opgeven via het aanmeldformulier op www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte.
Daarna word je gebeld en wordt alles voor je
geregeld. Wat kun je verwachten? Hoe gaat
alles in zijn werk? Je wordt goed gebrieft.
We hebben natuurlijk de nodige ervaring.
Er lopen al vele duizenden collectanten voor
KWF Kankerbestrijding. Dus ik zou zeggen:
Kom erbij! Zelf ga ik ook met een collectebus
op pad. Ik hoop dat veel mensen ons willen helpen en samen met ons in de week van 6 tot en
met 11 september gaan collecteren!”

We hebben uw hulp nodig.
Collecteert u mee?
De collecteweek staat weer voor de deur.
Met een paar uur per jaar, gaat u mee voorop in de strijd.
Word ook collectant: www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

