
Collecteert uw
bedrijf ook mee?
Collecteren is 
investeren in leven 
Ondanks alle investeringen in 

kankeronderzoek kan KWF helaas nog 

niet met pensioen. Nog steeds krijgt één 

op de drie Nederlanders kanker. De KWF-

collecteweek helpt ervoor te zorgen dat 

minder mensen kanker krijgen, meer 

mensen genezen en dat de kwaliteit van 

leven van de patiënt zo goed mogelijk is, 

tijdens en na de ziekte. Samen brengen 

we dit ideaal steeds dichterbij.

Het bedrijvencollecteteam
Als bedrijvencollecteteam collecteert u 

samen met 5 tot 15 collega’s tijdens uw 

pauze of direct na werktijd. Dit kan op 

een druk bezochte plaats of huis-aan-

huis in de buurt van uw bedrijf. Een 

vrijwilliger van de plaatselijke KWF-

afdeling begeleidt u hierbij. Kortom, een 

bedrijfsuitje dat naast teamspirit ook een 

goed gevoel geeft.

KWF-collecteweek
De 1e volle week van september

Omarm de collecteweek
De collecte wordt ondersteund door 

een landelijke mediacampagne. 

De campagne start in de week 

voorafgaand aan de collecteweek. 

U kunt als bedrijf de collecteweek nog 

extra ondersteunen door:

• Te laten zien dat u voor KWF collecteert

• Rondom uw bedrijf vlaggen, 

spandoeken en posters op te hangen.

• Via uw eigen mediakanalen te laten zien 

dat u als bedrijf voor KWF collecteert.

De 1e volle week van september is de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Ca 100.000 vrijwilligers komen in actie en 
zijn een week lang het gezicht van KWF. Zij bellen bij ruim 6 miljoen huishoudens aan om aandacht en geld te vragen voor 
de kankerbestrijding. U kunt ook meedoen als bedrijf.



Collecteert uw 
bedrijf ook mee?  
Neem contact op met:

Het Servicepunt vrijwilligers 
van KWF Kankerbestrijding

T  (020) 5700 590
E  vrijwilligers@kwf.nl

1949

2014

In 1949 overleefde 25% van de
kankerpatiënten de eerste 5 jaar.

In 2014 was dit gemiddeld 62%.

  1 op de 3 mensen krijgt 
kanker.

  Ruim 43.000 mensen 
sterven jaarlijks als gevolg 
van kanker.

  De ziekte is daarmee 
doodsoorzaak nummer één 
in Nederland.

  Steeds meer mensen over-
leven de ziekte gelukkig.

  De overlevingskansen 
(5-jaarsoverleving) zijn de af-
gelopen 66 jaar gestegen van 
25% naar gemiddeld 62%.

Happy Cactus
“Het was erg leuk! We zijn tegelijk 

de straat op gegaan na eerst samen 

gegeten te hebben. We hebben er 

echt een ‘uitje’ van gemaakt. Dus 

eerst gezellig pizza gegeten en ver-

volgens richting de wijk waar we 

met z’n allen zijn gaan lopen. Daar 

zijn we allemaal los van elkaar langs 

de deuren gegaan om vervolgens 

weer op hetzelfde vertrekpunt 

samen te komen. Wij doen volgend 

jaar weer mee!”

M2Media
“Samen collecteren is leuk! 

We wisten niet dat er zelfs 

competitiegevoel zou 

ontstaan. Het lijkt met een 

groepje ook makkelijker te 

gaan dan alleen. Met je col-

lega’s voor het goede doel 

bezig zijn  voelt goed.”

Bedrijven die u voor gingen


