
16

12

2018

147

 EDITO 

Colofon
Samen tegen kanker is het driemaandelijkse magazine van Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. ISSN 2295-7707 –  
Redactiecomité: Martine Ceuppens, Sylvestre De Jaegher, Brecht Gunst, Patricia Servais (PhD), Nele Van den Cruyce (PhD),  
dr. Didier Vander Steichel – Wetenschappelijk redactieteam: Patricia Servais (PhD), dr. Didier Vander Steichel – Werkten mee aan dit  
num mer: Eva De Winter, Suzanne Gabriëls, Nicole Lognard – Coördinatie en eindredactie: Ludivine Teller (hoofd redactrice),  
Sandra Gyles - Directeur publicatie: dr. Didier Vander Steichel – Verantwoordelijke uitgever: dr. Didier Vander Steichel, Leuvensesteenweg 479, 
1030 Brussel – Alle rechten van vertaling, aanpassing of reproductie onder eender welke vorm zijn voorbehouden voor alle landen. Samen tegen  
kanker paraît également en français sous le titre Ensemble contre le cancer (disponible sur demande). Realisatie: Roularta Custom Media, Pieter  
Taelman, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, Tel. 051 26 61 11 – Lay-out: Marie Vannesche

STICHTING TEGEN KANKER

Stichting van openbaar nut – Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel – Tel. 02 733 68 68 – Fax: 02 734 92 50 – website: www.kanker.be 
e-mail: magazine@stichtingtegenkanker.be / De jaarrekeningen van Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, worden gecontroleerd  
en geacesteerd door EY Ernst & Young bedrijfsrevisoren.

Stichting tegen Kanker 

onderschrijft de Ethische 

Code van de VEF.

U beschikt over een recht op informatie.
Dit houdt in dat donateurs, medewerkers en 
personeelsleden automatisch op de hoogte 
worden gebracht van wat met de verworven 
fondsen werd gedaan en dat bepaalde docu-

menten op eenvoudig verzoek toegankelijk zijn.
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Alle druppels samen 
vormen een oceaan
Tegen kanker is er geen ‘klein’ gebaar. Sommigen schenken 2 euro,  
anderen geven er 100 of nemen de Stichting op in hun testament. Er 
zijn mensen die hun schouders zecen onder onze campagnes, zoals de  
Tournée Minérale in februari – waaraan meer dan 122 000 mensen deel-
namen! – en mensen die ons helpen door de ziekte bespreekbaar te  
maken en taboes te doorbreken, zoals Nicole deed door haar persoonlijke 
ervaring met longkanker te delen. 
 
Al deze druppels vormen samen een oceaan. Of eerder een vloedgolf, 
want vorig jaar konden we maar liefst 21,5 miljoen euro uicrekken 
voor kankeronderzoek, dit jaar 750 000 euro voor sociale projecten en 
nog eens 2,5 miljoen euro om artsen-onderzoekers te steunen. Dit naast 
de uitzonderlijke knanciering van projecten zoals Magic Voice Tablet, 
een oplossing die mensen zonder stem (bv. ten gevolge van keelkanker)  
dagelijks concrete hulp biedt. 
 
Er is geen twijfel mogelijk: uw gilen, hoe groot of hoe klein ook, helpen 
ons bergen verzecen. Een gigantische golf van steun en vrijgevigheid 
die niet is te stoppen, zeker niet aangezien het Levensloop-seizoen  
weldra weer opstart. Wij verheugen ons erop u daar te zien. 
 
Veel leesplezier!
 

 

Dr. Didier Vander Steichel        

Algemeen directeur
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