Opbrengst collecteweek KWF
Kankerbestrijding 2021: € 5.882.811

De nationale KWF-collecteweek heeft dit jaar maar liefst € 5.882.811 opgebracht! Met
dit prachtige bedrag wordt niet alleen levensveranderend onderzoek gefinancierd, maar
zet KWF zich ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met en na kanker.
Bij het grootste deel van de collectanten kon dit jaar contant geld en via
QR iDEAL gedoneerd worden. Daarnaast konden alle KWF-collectanten ook via WhatsApp
collecteren. worden. Daarnaast konden alle KWF-collectanten ook via WhatsApp
collecteren.
33% opgehaald via QR iDEAL en mobiel
Al blijft de contante donatie vooralsnog de meest gebruikte manier van doneren, digitaal
geven wordt elk jaar weer populairder. Gaven mensen in coronajaar 2020
nog €1.561.114 via een QR-code of via een digitale collectebus, dit jaar was
dat €1.927.229. Daarmee is maar liefst 33% van de totaalopbrengst digitaal
gedoneerd. In 24 plaatsen werd er voor het eerst voor 100% met QR gecollecteerd, met
een gemiddelde opbrengst van €136 per collectant.
In Rotterdam bleek het uitsluitend collecteren met QR extra succesvol: collectanten
haalden daar gemiddeld €227 op.
Baanbrekend onderzoek
“We zijn natuurlijk supertrots en dankbaar dat onze vrijwilligers weer met zoveel
enthousiasme op pad zijn gegaan. Hun inzet is onmisbaar. En mooi om te zien dat ze ook
digitaal zoveel hebben opgehaald. Met bijna 5,9 miljoen kunnen we heel veel
belangrijk onderzoek doen. Daar zijn we onze vrijwilligers én natuurlijk alle
donateurs heel dankbaar voor.”, aldus Carla van Gils, directeur KWF Kankerbestrijding.
Voor meer informatie
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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.

