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€124.914,- opgehaald voor KWF bij Utrecht 
Marathon 

 

Volledige bedrag Ren tegen Kanker naar Prinses Maxima Centrum 

Tijdens de Utrecht Marathon is €124.914,- opgehaald voor 

kankeronderzoek. Onder de naam Ren tegen kanker liepen een 

ruim 150 deelnemers in verschillende afstanden om geld op te 

halen voor KWF. Elke deelnemer met een eigen verhaal, maar met 

één gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor 

baanbrekend kankeronderzoek. Ook Ren tegen kanker-

ambassadeur Ruud Feltkamp was van de partij. Toen alle lopers 

de finish hadden bereikt overhandigde hij de cheque. Elke stap, 

elke kilometer droeg bij aan het fantastische totaalbedrag van 

€124.914,-. 

 

Dit jaar gaat het totale bedrag dat de deelnemers aan Ren tegen kanker 

in Utrecht ophalen naar onderzoek op het gebied van kinderkanker in het 

Utrechtse Prinses Máxima Centrum. In de laatste 50 jaar is de 5-

jaarsoverleving van kinderen met kanker in Nederland gestegen van 30 

naar 75%. 

In het Prinses Máxima Centrum bundelen zorgverleners en 

wetenschappers hun krachten om zo snel mogelijk tot nog betere 

behandelstrategieën te komen. 
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Voor meer informatie 
Mischa Stubenitsky / Bert van Plateringen 

Woordvoerder KWF Kankerbestrijding 
020-5700538 
 
Over KWF Kankerbestrijding 

Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele 
samenleving. Eén op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven de diagnose 
kanker. Dat zijn ruim 100.000 mensen per jaar. De afgelopen decennia zijn er al 
belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de 
vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Na 70 jaar onderzoeken, kennis 
delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 64%. 
Samen komen we steeds dichter bij de dag waarop niemand meer sterft aan 

kanker. Tot het zover is, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen die kanker 
hebben of hebben gehad. 
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