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KWF-collecteweek: €4 miljoen voor kankerbestrijding
€1,5 miljoen via digitale giften
De nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding heeft
€4.202.066,- opgebracht. Dankzij deze giften kan KWF investeren
in baanbrekend onderzoek en de zorg voor de kankerpatiënt.
Naast contante donaties in de collectebus werd er dit jaar
opvallend veel contactloos gegeven: ruim €1,5 miljoen kwam
binnen via het scannen van een QR-code of via een online
donatie. Ter vergelijking: in 2019 was dit €377.000,“Online doneren heeft dit jaar, mede door corona, echt een vlucht
genomen. Dat stemt positief”, zegt Johan van de Gronden, directeur van
KWF. “We zijn iedereen dankbaar die heeft gecollecteerd of
gedoneerd. Het is van groot belang dat onderzoek naar kanker
doorgaat. We zijn daarom blij dat we, binnen de maatregelen, toch
hebben kunnen collecteren. En veel mensen met ons: aan de deur
merkten we dat Nederlanders heel begaan waren met het lot van
kankerpatiënten.”
Een derde minder
Ondanks de grote geefbereidheid is de totaalopbrengst ongeveer een
derde lager dan vorig jaar, toen €5,8 miljoen is opgehaald met de
collecte. Ook dat heeft volgens Van de Gronden te maken met de
coronacrisis: “Door beperkende maatregelen konden er simpelweg minder
collectanten op pad. Daardoor hebben we niet alle huishoudens in
Nederland kunnen bereiken.”
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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.

