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 Ik  ken  KWF  nog  als  het  Koningin  Wilhelmina  Fonds.  Tegenwoordig  beter
bekend als KWF kankerbestrijding. Vorige week woensdagavond zag ik het tv
programma:  “Nederland  staat  op  tegen  Kanker”.  Onbekende  en  bekende  Ne-
derlanders komen in actie en deelden hun persoonlijke ervaring met kanker. Zij
vormden in Den Bosch een lang lint van personen en toonden een foto van een
familielid of een bekende.  De mensen op de foto hadden allemaal gemeen, dat zij
een of ander vorm van de ziekte kanker hadden gekregen. De afloop was van die
ziekte  bij  hen  was  heel  divers.  Verschillende  mensen  waren  aan  de  ziekte
overleden. Daarnaast waren ook veel mensen die de ziekte nog wel hadden, maar
hiermee kwalitatief goed mee konden leven. Gelukkig waren er ook heel mensen,
die inmiddels kankervrij waren verklaard, nadat zij aan de ziekte waren verholpen.
Wat  cijfermatige informatie:  1  op de 3 mensen krijgt  in  hun leven kanker.  In
Nederland krijgen jaarlijks 116.000 mensen kanker.  De kans is groot, dat ook jij
vast wel iemand kent. In mijn eigen familie had mijn vader de ziekte van Kahler.
Een bepaalde vorm van botkanker. Hij heeft nog de respectabele leeftijd van 82
jaar bereikt.  Mijn drie zussen kregen borstkanker. Twee zussen zijn kankervrij
verklaard en de derde zus is momenteel bezig met een chemokuur. In 2015 is bij
mij darmkanker geconstateerd. Dit werd ontdekt bij het bevolkingsonderzoek. Na
een succesvolle operatie en een chemokuur ben ik al weer vier jaar kankervrij.
Tijdens de televisie uitzending zijn dit zaken, die mij door het hoofd schieten. Ook
heb ik collega's aan deze ziekte verloren. Uit alle onderzoeken blijkt kanker steeds
beter  te  behandelen.  Het  is  nog  steeds  doodsoorzaak  nummer  1  in  ons  land.
Daarom is het voor mij geen discussie om het KWF te steunen. Normaal geef jij
tijdens  de  jaarlijkse  collecte.  Dit  jaar  heb  ik  besloten  om mij  als  donateur  te
melden. Ook jij kunt dit doen. Ga naar de site van KWF en doneer of wordt ook
donateur:https://secure.kwf.nl/nederlandstaatoptegenkanker . Het kan ook jouw
leven redden. (1 op de drie weet je nog ?) Al vast bedankt.
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