
Beste 
bewoner,
Van 1 t/m 7 september 
collecteren 80.000 
vrijwilligers voor 
KWF Kankerbestrijding. 

Via dit kaartje bied ik u 
graag de mogelijkheid om 
ook bij te dragen met een 
eenmalige gift.

Alvast hartelijk bedankt,
Uw collectant
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Geef eenmalig voor 
kankeronderzoek. Ga naar 
kwf.nl/collecte of scan de 
code hieronder.
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“Ik collecteer, omdat ik het 
onderzoek naar kanker 
belangrijk vind. Maar liefst 
1 op de 3 mensen krijgt deze 
ziekte. Als ik een beetje 
kan helpen, dan geeft mij 
dat een goed gevoel.” 
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Dit is Sandra, 1 van de 
80.000 collectanten 
van KWF. Zij vertelt:
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