Geven
tijdens je
uitvaart
Uitvaartcollecte
KWF Kankerbestrijding

“Ik geef mijn uitvaart extra betekenis
met een uitvaartcollecte”

Afscheid nemen van het leven
Als je wordt geconfronteerd met het naderende
einde van je leven, kan er veel op je afkomen.
Het kan rust geven om alvast na te denken
over je wensen rondom je afscheid en deze te
bespreken met je nabestaanden.

De uitvaartcollecte
Steeds meer mensen kiezen ervoor om bij
hun uitvaart of condoleance een collectebus
te laten plaatsen. De familie verzorgt dan
een bloemstuk en de aanwezigen kunnen, in
plaats van bloemen, geld doneren aan KWF
Kankerbestrijding. Met de opbrengst wordt
kankeronderzoek gefinancierd. Zo draagt jouw
uitvaart op een bijzondere manier bij aan het
redden van levens in de toekomst.

Leg je wensen vast
Vind je een collectebus op je
uitvaart een mooi idee? Zorg er dan voor dat
je dit vastlegt in je uitvaartdossier, zodat de
uitvaartondernemer en nabestaanden dit ook
weten op het moment dat je er niet meer bent.

• Je geeft je wensen door aan de
uitvaartondernemer en alles wordt geregeld.

• KWF verzorgt deze bijzondere collecte en
heeft een collectebus ontwikkeld die past bij
de gelegenheid.

De missie van KWF Kankerbestrijding
Ieder jaar sterven er in Nederland 45.000 mensen aan de gevolgen
van kanker. Daarmee is de ziekte nog steeds doodsoorzaak nummer 1.
Onze doelen zijn: minder mensen met kanker, meer mensen die
genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Om deze doelen te bereiken zamelen we geld in, waarmee we
onderzoek naar kanker financieren en begeleiden.

Advies voor het voorbereiden van een collecte
tijdens je uitvaart

• Informeer nabestaanden over je wens.
• Leg je wens vast in jouw uitvaartdossier.
• Denk alvast na over de tekst op de rouwkaart. Je kunt
daarop kenbaar maken dat er tijdens je uitvaart een collecte is.

• De nabestaanden kunnen de collectebus aanvragen bij
de uitvaartbegeleider of bij KWF Kankerbestrijding via de
Publieksservice.

• Online collecteren met een persoonlijke collectebus is mogelijk
via inmemoriamvoorkwf.nl. Deze bus is een goed alternatief voor
mensen die niet naar de uitvaart kunnen komen of geen contant geld
bij zich hebben.

Meer informatie? Bel of mail ons gerust.
kwf.nl/uitvaartcollecte
publieksservice@kwf.nl
0900 - 202 00 41 (€ 0,01/min, ma-vrij 9-18 uur)
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