
Sorry, ik heb geen geld in huis.
Kan ik op een andere manier geven?
Ja hoor, dat kan!

•    Scan de QR-code met je bankapp of 

QR-scanner en geef wat je wil.

•    Of ga naar kwf.nl/collecte.

Wat kost onderzoek?
Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar 

en kost € 500.000.

Waarom is kankeronderzoek nodig?
•    1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker. 

•    12 mensen per uur krijgen de diagnose.

•    In Nederland is kanker doodsoorzaak 

nummer 1.

Waar gaat het geld naartoe?

Veelgestelde vragen aan de deur

16%

84% Doelbesteding
• Minder kanker

• Meer genezing

• Betere kwaliteit van leven 

    voor (ex-)kankerpatiënten

Kosten
• Fondsenwerving

• Beheer en administratie



Wat doet KWF?
KWF zamelt geld in voor onderzoek. Met 

als doel: minder kanker, meer genezing en 

een betere kwaliteit van leven voor (ex-)

kankerpatiënten. Sinds de oprichting 

verdubbelden de overlevingskansen, van  

25% in 1949 naar 64% nu.

Hoeveel verdient de directie?
KWF heeft 2 bestuurders. Hun salaris is in 

lijn met de afspraken van Goede Doelen 

Nederland en voldoet aan alle normen die 

de overheid en branche stellen. Het actuele 

salaris vind je op kwf.nl/salarisdirecteur.

Ik spreek geen Nederlands
Geen probleem, laat gewoon deze tekstjes zien.

The Dutch Cancer Society (KWF 

Kankerbestrijding) has its  

annual door-to-door collection this week. 

Please give generously, your support is 

appreciated.

Hollanda Kanserle Savaş Fonu

(KWF Kankerbestrijding) bu hafta 

geleneksel yillik băgiş kampanyasin yine 

başlatmiştir. Bu ulvi hizmete bol bağislarinizi 

ȩsirğemeyeceginizi umuyoruz.

Engels
The Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding) is 
holding its annual door-to-door collection this week. 
Please give generously, your support is appreciated.

Turks
Hollanda Kanserle Savaş Fonu 
(KWF Kankerbestrijding) bu hafta geleneksel yillik 
băgi̧s kampanyasin yine başlatmi̧stir. Bu ulvi hizmete 
bol bağislarinizi ȩsirğemeyeceginizi umuyoruz.

Arabisch

Talen
Tref je iemand die geen Nederlands spreekt? 
Laat dan één van de onderstaande 3 teksten zien.

Veelgestelde vragen
Ieder jaar sterven er 45.000 mensen aan de gevolgen van
de ziekte. Daarmee is kanker nog steeds doodsoorzaak
nummer 1 in Nederland.

Het goede nieuws is dat we dankzij de gezamenlijke inspan-
ningen van wetenschappers over de hele wereld steeds beter 
weten hoe kanker ontstaat, hoe we kanker moeten bestrijden 
en kunnen voorkomen. Sinds de oprichting van KWF in 1949 
zijn de overlevingskansen voor kankerpatiënten meer dan 
verdubbeld. Maar onderzoek is nog steeds hard nodig, want 1 
op de 3 Nederlanders krijgt gedurende zijn leven de diagnose 
kanker. Het ideaal van KWF Kankerbestrijding is een wereld 
waarin niemand meer sterft aan kanker.

“Wat doet KWF?”
 KWF zamelt geld in voor kankeronderzoek. Hiermee werken 
wij aan minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor kankerpatiënten.

▲

Neem mee
tijdens het
collecteren!
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