
 

 

Grootse muurschildering van Judith de Leeuw 
te zien in nieuwe tv-show van KWF 

 

Nederlanders dragen bij door stukje van kunstwerk te kopen en doneren aan KWF 

Na elf edities van het tv-programma ‘Nederland staat op tegen 

kanker’ gaat het roer om. Met een levensgroot kunstwerk maakt 

KWF een statement vóór het leven. Steeds meer mensen leven 

met en na kanker. Naast het financieren van kankeronderzoek 

investeert KWF daarom ook in een beter leven en meer zorg voor 

mensen die zijn geraakt door kanker. Tijdens de live tv-show 

onthult street artist Judith de Leeuw een enorm kunstwerk dat 

symbool staat voor al die mensen die leven met de gevolgen van 

kanker. De live uitzending is op 30 mei, 21.25 uur (AVROTROS, 

NPO1). 

 

Bij de Kop van Zuid in Rotterdam wordt op 30 mei 2022 op het gebouw 't 

Leidsche Veem van SSH Student Housing een levensgroot kunstwerk van 

street artist Judith de Leeuw onthuld. Vandaag (12 mei) is zij aan het 

kunstwerk begonnen en vanaf nu zal zij iedere dag hieraan werken tot 30 

mei. In de tv-uitzending ‘Voor het leven’ wordt, door presentator Frits 

Sissing, toegewerkt naar de onthulling van het kunstwerk. Daarnaast zien 

we inspirerende verhalen van mensen die leven met kanker, optredens 

van bekende artiesten en krachtige statements van bekende en 

onbekende Nederlanders als André van Duijn, Eloise van Oranje, Ron 

Fresen, Sander Schimmelpenninck, Sosha Duysker en Martsje Paulusma.  

 

Wereldberoemde street artist Judith de Leeuw – JDL street art 

Judith de Leeuw (JDL Street Art) is de wereldberoemde street artist die 

het bijzondere kunstwerk gaat maken. Speciaal voor ‘Voor het leven’ 

maakt Judith de levensgrote muurschildering van 15 bij 26 meter. Voor 

dit kunstwerk laat ze zich inspireren door de verhalen van drie 

hoofdpersonen, die symbool staan voor al die mensen die leven met en 

na kanker. Iets dat voor Judith heel dichtbij komt vanwege een ziek 

familielid.  

 

Locatie Rotterdam 

Op het Wilhelminaplein in Rotterdam wordt de muurschildering gemaakt. 

Er is gekozen voor het Wilhelminaplein, omdat dit de naam draagt van de 

oprichtster van KWF, Koningin Wilhelmina. Burgemeester van Rotterdam, 



de heer Aboutaleb, koopt het eerste stukje van het kunstwerk en is 

enorm trots op het feit dat Rotterdam de eerste stad is die ‘Voor het 

leven' mag verwelkomen en daarom ondersteunt ook Rotterdam Make it 

Happen de actie.  

 

Geef voor het leven 

Vanaf 12 mei kan iedereen in Nederland een stukje van het levensgrote 

kunstwerk kopen via www.kwf.nl/voorhetleven. Je koopt een uniek stukje 

van de muurschildering. Daarmee wordt het een kunstwerk van ons 

allemaal. Een levenswerk van heel Nederland. Samen maken we een 

statement voor het leven. Met een donatie draag je bij aan een betere 

toekomst voor mensen met en na kanker. 

 

Voor het leven, 30 mei om 21.25 uur, live vanuit Rotterdam bij 

AVROTROS op NPO 1  

 

Bijlagen 

- Beeld eerder werk Judith de Leeuw Alleen te gebruiken met 

bronvermelding: Judith de Leeuw 

- Trailer 'Voor het Leven  

 
Voor meer informatie 
Annebel Schipper 
Woordvoerder KWF Kankerbestrijding 
020-5700515 / aschipper@kwf.nl 
 
Over KWF 
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om 
wie je geeft, kanker ontwricht je leven. We zijn tegen kanker en vóór het leven. Voor op tijd 
erbij zijn. Voor de juiste behandeling. Voor je leven weer op de rit krijgen. Voor de beste 
zorg. En voor de grote en kleine dingen die het leven zo mooi maken. KWF investeert 5in 
het leven. Daarom financieren we niet alleen levensveranderend onderzoek, maar zetten we 
ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met en na kanker. Samen maken we 
het verschil. Omdat er zoveel is om voor te leven. 
 
Over Judith de Leeuw 
De Amsterdamse kunstenaar Judith de Leeuw was pas 15 jaar toen ze begon met het 
maken van muurschilderingen. Nu, 12 jaar later, wordt ze beschouwd als één van de beste 
vrouwelijke straatartiesten ter wereld. Judith maakt metershoge muurschilderingen in meer 
dan 40 landen, waaronder Amerika, Italië, Frankrijk, Maleisië maar ook in Nederland op 
bijvoorbeeld het Leidseplein in Amsterdam. Overal maken de gigantische portretten van 
Judith enorme indruk. Niet alleen vanwege het formaat, maar ook vanwege de 
achterliggende maatschappelijke thema’s. Ze verwerkt onder meer maatschappelijke 
ongelijkheid en verhalen van bewonderenswaardige en inspirerende mensen in haar werk. 
Onlangs werd ze op Evajinek.nl genoemd als voorbeeldvrouw. 
Eerder verkocht ze vier van haar kunstwerken voor zo’n 2,9 miljoen euro, waarvan ze één 
miljoen aan de stichting Gioca con il cuore gaf, die kinderen in nare situaties helpt omdat ze 
iets wilde teruggeven aan de maatschappij. (Leidseplein in Amsterdam) 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kwf.nl%2Fvoorhetleven&data=05%7C01%7CNBos%40kwf.nl%7C3087185a956a401b9d9b08da3294ad8a%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637877911407608469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8IvMvWG5ZK3P%2B8CEUHDdMAcyio2rpBGuaNgcgbCp3pU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonalyse.nl%2Findex.php%3Fc%3D3.30.4%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingLinkID%5D%3D39429%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingRecordID%5D%3D335554%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingID%5D%3D9915%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingRecordCode%5D%3D6AR1plbkp9s1m7Y7UbU3&data=05%7C01%7CNBos%40kwf.nl%7C3087185a956a401b9d9b08da3294ad8a%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637877911407608469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38YzKwGBJ%2BFtPNY2LbrVlKRjHOThkmMMGlmtgrVJ0Ec%3D&reserved=0
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