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MIJLPALEN

Hoogtepunten 70 jaar KWF

1949
Oprichting Stichting Koningin 

Wilhelmina Fonds (KWF).

1960
Dankzij CT- en MRI-scans kunnen 

tumoren heel exact worden 

gelokaliseerd. 

1990
Mede door KWF-gefi nancierd 

onderzoek is er vanaf nu het 

bevolkingsonderzoek borstkanker. 

2013
Immunotherapie wordt 

uitgeroepen tot doorbraak 

van het jaar. 

2018 
Opgroeiende kinderen beschermen 

tegen tabaksrook, dat is waar de 

Rook vrije Generatie voor staat. 

Ruim 650 sportverenigingen zijn 

inmiddels rookvrij.

2003 
Behandeling op maat wordt 

vanaf nu toegepast.

2014
KWF zet zich in voor betaalbare 

medicijnen tegen kanker, want 

we vinden dat kankergenees-

middelen voor iedereen 

beschikbaar moeten zijn.

2019 
De overlevingskans van 

kankerpatiënten is fl ink gestegen: 

van 25% in 1949 naar 64% nu.

1976
Kwaliteit van leven & 

psychosociale zorg zijn 

belangrijke speerpunten 

geworden.

1950 
Eerste offi ciële KWF-collecte. 

In 70 jaar kankerbestrijding hebben we samen veel bereikt. Mooie resultaten op het gebied 
van het voorkomen, ontdekken en behandelen van kanker. Dit is slechts een greep uit 
de hoogtepunten. Meer lezen? Ga naar kwf.nl/mijlpalen.
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NIEUWS

Dank je wel! 
Beste collectant, 

Misschien heb je het zelf niet door, maar besef 

je dat je voor ons heel bijzonder bent? Jij bent 

1 van de 80.000 mensen die binnenkort met de 

collectebus op pad gaat. We hebben allemaal 

dezelfde missie: zoveel mogelijk geld ophalen 

voor kankeronderzoek, zodat er een oplossing 

komt voor de vreselijke ziekte die nu nog één op 

de drie mensen treft. 

Al 70 jaar fi nancieren we onderzoek met fantastisch 

resultaat. De kans dat kanker patiënten in 1949 

na vijf jaar nog in leven waren, was slechts 25%. 

Anno 2019 schrijven we aan onze ambitie voor 

2030, waarin driekwart van de patiënten overleeft. 

Wat een verschil. Dat verschil maken we met jou!

In deze 100% Collecte vind je handige informatie 

voor de collecteweek. We delen collectetips 

van mede collectanten en laten je zien waar de 

collecteopbrengst naartoe gaat. We boeken 

vooruitgang, iedere dag weer, om de kans op kanker 

te verminderen, de kans op genezing te vergroten 

en de kwaliteit van leven van mensen met of na 

kanker te verbeteren. Dank voor je inzet!

Namens iedereen van KWF wens ik je een mooie 

collecteweek toe. 

Hartelijke groet,

Johan van de Gronden

Directeur 

PS: Vorig jaar bracht de collecte 5.8 miljoen euro op. Fijn dat 

je meehelpt om dat ongeloofl ijke bedrag te overtreff en!

VOORWOORD

Collecteren doe je zo
3 succesvolle manieren 
om geld op te halen

1. Op stap met de collectebus

Nog altijd staat de collecte op nummer 

één van populairste manieren van 

geven. Neem je bus overal mee naartoe. 

Bijvoorbeeld ook naar je werk of de 

sportschool. 

2. Geen kleingeld in huis? 

Geef via iDEALQR 

Met de iDEAL QR-code kunnen mensen 

geven, ook als ze geen kleingeld in huis 

hebben. Via iedere smartphone kun je 

de code scannen. Heel veilig, anoniem 

en eenmalig. En met het label voor 

aan je collectebus ook nog eens heel 

gemakkelijk. 

3. Meer ophalen? Collecteer 

ook online

Zou je het liefst bij al je vrienden, 

familieleden en collega’s aanbellen, 

maar wonen ze ver weg? Maak dan 

eenvoudig een online collectebus aan 

via kwf.digicollect.nl.
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Bijzondere gesprekken 
Nina: ‘Collecteren doe ik niet alleen voor een 

ander, want elk jaar levert het mezelf ook iets op. 

Bijzondere gesprekken bijvoorbeeld. Alleen al door 

een luisterend oor te bieden, vertrouwen mensen 

mij soms hun hele levensverhaal toe. Dat geeft me 

veel energie en kracht.’

Marion: ‘Oprecht contact, dat maakt de 

collecteweek zo waardevol.’

Nina: ‘Ik ben weleens bij een mevrouw naar binnen 

gevraagd. Ze had nog een potje met kleingeld op 

haar keukenkastje, maar kon daar zelf niet meer bij. 

Of ik even op de stoel wilde gaan staan en de pot 

wilde omkieperen. Allemaal munten van 1, 2 en 5 cent 

rolden eruit. Eén voor één heb ik ze in de bus gegooid, 

want ik kon de deksel er natuurlijk niet afhalen.’

Truus: ‘Mooi hè. Iedereen draagt zo op zijn  

eigen manier een steentje bij.’

Nina: ‘Afgelopen jaar gaven absurd veel mensen.  

Ik stond in winkelcentrum Hoog Catharijne, maar  

na drie uur was de collectebus al bijna niet meer  

te tillen. In die paar uur hadden mensen al ruim  

200 euro gegeven. Zo’n bedrag maakt me echt blij. 

Dat geeft me een bevestiging dat wat ik aan het 

doen ben ook goed is.’

Het zit in de familie 
Nina: ‘Al sinds ik kan lopen, loop ik collecte en 

vanaf m’n 16e met een eigen bus. Ik ben ermee 

opgegroeid. Ik zag mijn oma en moeder altijd 

collecteren en als dochter word je dan gewoon 

meegesleept. Toch, mam?’

Marion: ‘Ja, precies. Voor ons is collecteren de 

normaalste zaak van de wereld.’

Truus: ‘Vijftig jaar geleden kwam ik in het KWF-

comité. Mijn man was huisarts en als huisarts vrouw 

werd je geacht deel te nemen aan de collecte. In 

die tijd was dat iets heel vanzelfsprekends. In het 

Ze zijn door de wol geverfde collectanten: Truus (79), Marion (50)  

en Nina (20). Al drie generaties lang is de collecteweek vaste prik. 

‘Collecteren is voor ons de normaalste zaak van de wereld.’

Collecteren  
is van alle 
generaties

SAMEN COLLECTEREN
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voorjaar liep je voor het Reumafonds en in het najaar 

voor KWF. Dat hoorde gewoon. Tegenwoordig wordt 

het wel steeds minder normaal heb ik het idee.’

Nina: ‘Laatst zei ik tegen twee vriendinnen: Zullen we 

samen een straat lopen? Allebei moesten ze nog even 

kijken of ze konden. Maar wat zijn drie uurtjes? Dan 

gaan we toch gewoon iets later naar de kroeg. Bij mij 

zit de collecteweek zo in mijn systeem, dat ik er elk 

jaar weer naar uitkijk. Ik zou er niet snel mee stoppen.’ 

Marion slaat een arm om Truus: ‘Mam, dat heb je 

dus goed gedaan.’ 

Gezamenlijke missie 
Marion: ‘Mijn moeder was wijkhoofd in Ermelo en 

ik heb het stokje overgenomen. Het blijft bijzonder, 

leuk én belangrijk om op deze manier bij te dragen 

aan kankerbestrijding. Sinds een paar weken 

realiseer ik me dat nog des te meer. Ik kreeg zelf te 

horen dat ik een voorstadium heb van borstkanker. 

Ineens zit ik in een traject van bestralingen en 

word ik binnenkort voor de tweede keer geopereerd. 

Je zei net dat één op de drie kanker krijgt en toen 

dacht ik; ja, één, twee, drie, dat klopt.’

Truus: ‘Maar we denken positief. Tegenwoordig kan 

er gelukkig steeds meer. Soorten kanker die vroeger 

reddeloos waren, zijn nu goed te behandelen.’

Marion: ‘Precies. Zonder deze mammografi e hadden 

artsen nooit dat afwijkende weefsel kunnen zien 

of voelen. Ja, pas op het moment dat het misschien 

te laat zou zijn. Wat een geluk heb ik dan nu dat 

het bevolkingsonderzoek bestaat. Mijn zussen en 

vriendinnen hebben zich meteen aangemeld.’

Nina: ‘Kanker blijft een ziekte die je allemaal niet 

wil hebben of krijgen.’

Marion: ‘Daarom zet ik me deze collecteweek nóg 

harder in om geld op te halen voor onderzoek. In de 

hoop dat kanker in de toekomst voor niemand meer 

een dodelijke ziekte is.’

‘ Oprecht contact, dat maakt 
de collecteweek zo waardevol’

V.l.n.r. Nina, Truus & Marion
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FEITEN EN CIJFERS

80.000 
collectanten  
1 missie
» Gemiddeld loopt een collectant  

3 uur met de collectebus. In totaal 

spenderen we dus 240.000 
uur (!) op straat. 

 

» In 2018 bracht de collecteweek 

5.8 miljoen euro op. 

 

» Van iedere euro gaat 84 cent 
naar de missiedoelen. 

16 cent wordt ingezet voor 

fondsenwerving, beheer en 

administratie. 

 

» 11 onderzoeksprojecten 
kon KWF financieren van de 

collecteopbrengst van 2018.

» Er lopen nu ruim 500 
onderzoeken naar kanker. 

 

» Door onderzoek steeg  

de overlevingskans  
van kankerpatiënten van 25% 

in 1949 naar 64% nu. 

 

» Nog steeds krijgt 1 op de 3 
Nederlanders ooit kanker. 

Dat betekent 116.537 Nederlanders 

per jaar, 13 mensen per uur 

(2018). 

 

» Samen kunnen we ervoor 

zorgen dat minder mensen 
sterven aan kanker. Door te 

collecteren maak jij het verschil. 

Dank je wel voor jouw bijdrage!
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Onderzoeksdossier 

Naam: 

dr. Karin de Visser

Vakgebied: 

Tumorbiologie en 

immunologie

Instituut: 

Antoni van Leeuwenhoek, 

Oncode institute

Onderzoek: 

Afweercellen en hun 

wisselwerking met 

chemotherapie 

Looptijd onderzoek: 

4 jaar (gestart in 2018) 

Financiering KWF: 

€ 549.510

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ons eigen 
afweersysteem kanker kan helpen bestrijden. Maar 
dit blijkt ook een schaduwzijde te hebben: in sommige 
gevallen maakt het borstkanker ongevoelig voor chemo
therapie. Dr. Karin de Visser onderzoekt hoe dat werkt. 

Ongeveer één op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. 

Chemotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling 

ervan. Vóór de operatie om de tumor te verkleinen, erná om te 

voorkomen dat de kanker uitzaait. Helaas worden borsttumoren 

bij sommige patiënten ongevoelig voor chemotherapie, 

waardoor de behandeling dan niet goed werkt. 

Macrowat?
Karin: ‘We hebben ontdekt dat bij borstkanker chemotherapie 

minder effect heeft als rond de tumor veel macrofagen te 

vinden zijn. Macrofagen zijn afweercellen met een belangrijke 

opruimfunctie. Ze verwijderen dode lichaamscellen en ziekte-

verwekkers zoals virussen en bacteriën. Maar we zien dus ook 

dat ze chemotherapie tegenwerken. Ik wil weten hoe dat komt 

en wat ertegen te doen is.’

Kanker minder kans 
Het onderzoek dat KWF financiert zal de komende jaren een 

schat aan informatie opleveren, over de wisselwerking tussen het 

afweer systeem en chemotherapie. Karin: ‘Met die kennis hopen 

we het effect van chemotherapie te vergroten. Ik wil weten hoe  

het afweersysteem borstkanker beïnvloedt, maar ook hoe we het 

kunnen inzetten bij de behandeling ervan. De manipuleerbaar-

heid van het afweersysteem fascineert me enorm. Met een sterk 

afweersysteem krijgt kanker namelijk veel minder kans.’

ONDERZOEK

Meer effect van chemotherapie bij borstkanker

‘ Met een sterk 
afweersysteem 
krijgt kanker veel 
minder kans’
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In 2014 ging het mis, toen 
Martin van de Plas (nu 51) 
de Mont Ventoux beklom. 
Vage, verontrustende 
klachten bleken een 
epileptische aanval. De 
oorzaak: een zeldzame 
hersentumor met slechte 
vooruitzichten. ‘Inmiddels 
zijn we vijf jaar verder en 
ben ik er nog steeds.’ 

Verstand op nul 
‘Sinds ik ziek ben, krijg ik heel 

veel steun van goede vrienden. 

Mannen waar ik middenin 

de nacht bij kan aankloppen. 

Ze weten precies hoe ze me uit 

een negatieve spiraal kunnen 

trekken. Samen naar de kroeg 

voor een borrel. Verstand op nul, 

overschakelen naar een andere 

mindset. Voor mij werkt dat.’ 

Bergopwaarts
‘Met mijn vrienden heb ik het 

weleens over mijn bucketlist. 

Nog één keer samen voor KWF 

de Mont Ventoux beklimmen, 

tijdens de ColSensation leek me 

wel tof. Iedereen op z’n eigen 

manier. Dat hebben we gedaan. 

Hardlopend, wandelend en ik 

op de fi ets. Na alle chemo’s en 

bestralingen lukte het me weer 

om die berg op te klimmen. 

Het deed pijn, maar het voelde 

als een enorme overwinning 

op mezelf.’

Fietscafé
‘Mijn toekomst is onzeker, maar 

dromen heb ik nog steeds. Zo 

zou ik graag een eigen fi etscafé 

willen openen. Ik woon aan een 

dijk waar veel gefi etst wordt. 

Daar komt ooit dat fi etscafé, het 

Velodrome. Een café met oude 

fi etsen aan de wand en posters 

van vervlogen tijden. Met vers 

appelgebak en goede koffi e.’

‘ Mijn toekomst is onzeker, 
maar dromen heb ik nog’

LEVEN
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Maak een babbeltje

Irene: ‘Glimlach al als iemand richting zijn deur loopt en maak een 

babbeltje als daar behoefte aan is. Schat goed in wie je aan de deur 

krijgt, soms vinden mensen het juist fijn als je enkel vriendelijk 

bedankt zegt en doorloopt.’

Sta voor de deur met een vriendelijk gezicht 

Corrie: ‘Én collecteer altijd met etenstijd. Behalve bij oudere 

mensen. Zij laten ’s avonds de deur liever dicht, dus bij hen loop  

ik ‘s ochtends langs.’

Collecteer samen met een kind (of groepje)

Jelle: ‘Met zo’n kleintje aan de hand reageren mensen altijd 

positief. Dat maakt het collecteren leuk en gezellig. Etiënne is nog 

zo klein, maar mijn vrouw en ik willen hem nu al meegeven dat het 

vanzelfsprekend is dat het leven ook om anderen gaat.’

Klaar voor de start?

COLLECTETIPS

Deze tips van collegacollectanten zorgen 

gegarandeerd voor een volle collectebus.

» Gebruik de flatkaartjes als  

je in een flatgebouw of apparte-

mentencomplex collecteert.  

Zie kwf.nl/collecteren. 

» Neem je bus overal mee  

naartoe. Ook naar je werk of  

de sportschool.

» Heeft iemand geen kleingeld 

in huis? Geen probleem, want 

doneren kan ook gemakkelijk via  

de iDEAL QR-code.

» Maak een online collectebus 

aan via kwf.digicollect.nl. Zo kun 

je nóg meer ophalen.

» Officieel start de collecteweek 

op 1 september, maar in veel 

gemeenten mag je op zondag niet 

collecteren.

» Ben je nieuwe collectant? 

Download het stappenplan voor de 

collectant op kwf.nl/collecteren.
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Draadloze speaker 1 x kans  

Iets te vieren? Met deze JBL Party 

Box 200 (t.w.v. € 371,-) geniet je 

draadloos van jouw favoriete 

muziek. Wat een geluid!

Delicious kookboek 1 x kans

Maak kans op het boek Feel Good 

Food t.w.v. € 19,99. Met deze 

180 recepten voor gezond en 

lekker eten wordt iedereen een 

keukenprins(es).

Zweeds raadsel 
Puzzelen én kans maken op mooie prijzen: 

hoe fi jn is dat. Stuur het antwoord van de puzzel 

vóór 1 oktober 2019 in op kwf.nl/puzzel en maak 

kans op één van de twee prijzen. Hint: de cijfers 

vormen een oplossing die op jezelf slaat. 

PS: Prijzen voor winacties krijgt KWF 

gratis en belangeloos, zodat donaties 

altijd naar de missiedoelen gaan.
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Zweedse puzzel 
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde 

vakjes van de oplossingsbalk.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
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Collectehelden
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Win!
Kleurplaat

PUZZEL & WIN
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Geen 
contant 

geld?

Scan 
en geef 
mobiel!

COLLECTANTENPAS 2019
Collecteweek 1 t/m 7 september 2019

Kinderen jonger dan 16 jaar 
mogen alleen onder begeleiding 
van een volwassene collecteren

Gegevens collectant:

Collecteteam   .....................................................................................................................................

Naam  .....................................................................................................................................

Straat  .....................................................................................................................................

Plaats  .....................................................................................................................................

Busnummer  .....................................................................................................................................

Wijk  .....................................................................................................................................

KWF Collectantenpas enkel 2019 (kinderen).indd   1 08-03-19   14:33

Kleurplaat

KIDS & COLLECTE

Kindercollectantenpas 
Wil je ook een paar uurtjes op 

pad om geld in te zamelen voor 

belangrijk onderzoek? Knip dan snel 

de collectantenpas uit en schrijf je 

naam erop. Vanaf nu hoor je bij de 

echte collectantenclub. Tik ‘m aan!

Help je ook mee?

Pssst… 
Op kwf.nl/kids vi

nd je nog 
veel 

meer leuke d
ingen. Bijvoorbeeld 

informatie voor e
en spreekb

eur t, 

het collecte
diploma en een 

kleurplaat 
die je kunt

 uitdelen 

aan klasge
nootjes.

Duimpje omhoog
Collecteren = cool

Yves: ‘Ik collecteer, 

omdat geld voor 

onderzoek belangrijk 

is. Zodat andere 

opa’s misschien 

wel langer kunnen 

leven dan die van 

mij. Collecteren is erg 

gezellig samen met mijn 

ouders en broertje. Afgelopen 

jaar liepen er zelfs steeds meer 

buurkinderen mee. Dit jaar ga ik 

zeker weer!’



Straatheld 
Voor collectant Eed Smeets (87) hangen we de vlag uit.  
Al 70 jaar haalt hij geld op voor kankeronderzoek. 
‘Kunnen jullie je voorstellen dat ik al deze bussen in m’n handen  

heb gehad? Zeventig jaar heb ik met veel passie gecollecteerd.  

Door weer en wind langs de deuren. Ik heb genoten. Maar nu is  

het tijd om de collectebus door te geven aan de jongere generatie.  

Lieve vrijwilligers, ik wens jullie veel succes!’
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