
Beste bewoner van 
Van 1 t/m 7 september collecteren 80.000 vrijwilligers voor KWF Kankerbestrijding. 
Onze droom is dat niemand meer sterft aan kanker. Via dit kaartje bied ik u graag 
de mogelijkheid om ook bij te dragen aan dit belangrijke doel.
Alvast bedankt voor uw eenmalige gift.

Hartelijke groet,

Vrijwilliger van KWF
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Scan de code en geef eenmalig 
voor kankeronderzoek. 
Of geef via kwf.nl/collecte
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