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KWF TV Show `Nederland staat op tegen kanker`levert 20.367
nieuwe donateurs op

Tijdens de tv show Nederland staat op tegen kanker zijn 20.367
mensen donateur geworden van KWF Kankerbestrijding.
Presentatrice Dionne Stax maakte het eindresultaat in de liveuitzending op NPO1 bekend. ‘Ik ben dankbaar dat Nederland
kankeronderzoek zo massaal steunt’ aldus Johan van de Gronden,
directeur KWF. ‘Dankzij deze 20.367 nieuwe donateurs kunnen we
ervoor zorgen dat onderzoek doorgaat. En dat is in deze tijd
harder nodig dan ooit; iedereen die met kanker te maken heeft,
verdient onze onvoorwaardelijke steun.’
Tijdens de live tv show vanaf Paleis Soestdijk en het in kanker
gespecialiseerde ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek stonden veel
bekende en onbekende Nederlanders op met hun eigen verhaal en riepen
zij Nederland op om donateur te worden.
Onder andere Miss Montreal, André Hazes en Kensington traden op, en
Angela Schijf en Gerard Joling stonden anderhalf uur stil als levend
standbeeld, respectievelijk als Koningin Wilhelmina en Antoni van
Leeuwenhoek.
Door het land verspreid stond een virtueel menselijk lint met zangeres
Romy Monteiro, radiopresentatrice Fien Vermeulen, programmamaker
Sander Schimmelpenninck en kickbokser Remy Bonjasky. Zij toonden een
foto en vertelden over hun persoonlijke link met kanker.
De 10e editie van de live show werd voorafgegaan door André staat op.
In dit programma deelde André van Duin de mooiste momenten uit 10
jaar Nederland staat op tegen kanker.
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Over KWF Kankerbestrijding

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf
hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die
miljoenen levens maken wij al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden
niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven met
kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van
dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen
en de community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te
ondersteunen. En we mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke
missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en
meer mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om
voor te leven. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
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