Stichting tegen Kanker is een onafhankelijke en apolitieke organisatie. De Stichting is lid
van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Stuur het onderstaande formulier ingevuld terug naar:
Stichting tegen Kanker, ter attentie van Lieve Verhaegen,
Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel; of per e-mail naar
lverhaegen@stichtingtegenkanker.be

Ja, ik wil “Vriend van de Stichting” worden
Ondergetekende (rekeninghouder): o Mevrouw o Juffrouw o Mijnheer
Naam .....……………….....................................……..……. Voornaam ........................................................
Geboortedatum (voor Tax-on-Web en informatie omtrent onze activiteiten)...............................................
Straat .........................................................................................................................................................
.................................……………………………………………….............. Nr.............. Bus ...................................

Word Vriend van de
Stichting en dring
kanker terug!
www.kanker.be/vriend

Postcode .........…............… Gemeente...................................................................................................
Telefoon ..................................................................... GSM …………......……………….....................….......
E-mail........................................................................................................................................................

o ja o neen

IBAN .........................................................................................................................................................
Door ondertekening van dit Europees SEPA mandaatformulier, machtig ik Stichting tegen
Kanker (identificatienummer BE36ZZZ0873268432) om maandelijks instructies naar mijn
bankinstelling te sturen voor de debitering van bovenstaande rekening en dit voor een bedrag van:

o € 5/maand o € 10/maand o € 20/maand o ..................... €/maand,
en dit de o 10de of de o 25ste van de maand
Datum ............... / ............... / ...............

Handtekening:

9576

U kan elke Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Hiervoor moet u uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na
de datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. Ingeval van bijkomende vragen kan u ook steeds terecht bij Lieve Verhaegen van
onze dienst Donateurs op het nummer 02/743 37 45 of via e-mail lverhaegen@kanker.be. Uw persoonlijke gegevens worden volledig vertrouwelijk
behandeld en kunnen op eenvoudig verzoek gewijzigd of geraadpleegd worden.

Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
T. 02 733 68 68 • info@kanker.be • www.kanker.be
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1
Uw contactpersoon voor de giften:
Lieve Verhaegen
T 02 743 37 45
lverhaegen@kanker.be
Blijf op de hoogte via
www.facebook.com/stichtingtegenkanker

V.U.: Dr Didier Vander Steichel - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 • P&R 17.01 CDN Communication 16.4.156

Als donateur van Stichting tegen Kanker helpt u de impact van kankers in België te
verminderen. Donaties worden integraal aangewend in de strijd tegen kanker: hulp aan het
kankeronderzoek, steun aan patiënten en hun naasten, informatie en preventie. Voor meer
informatie over dit onderwerp kan u terecht op www.kanker.be/inkomsten-en-uitgaven.

“Uit naam van de patiënten en onderzoekers,
bedankt voor uw steun!”

Ik geef de Stichting toestemming dit e-mailadres te gebruiken om mij te informeren:

0.9 NL

Hoe ‘Vriend van de Stichting’ worden?

Red levens
Word Vriend van de Stichting

Waarom Vriend worden? Enkele cijfers

Uw voordelen als Vriend

Uw steun maakt concrete resultaten mogelijk

Kanker gaat ons allen aan: 1 man op 3 en 1 vrouw op 4 worden tijdens hun leven getroffen
door kanker... Gelukkig is er hoop, zoals blijkt uit deze cijfers:

De eerste - en belangrijkste - reden, is dat uw steun onder de vorm van maandelijkse giften
toelaat steeds meer levens te redden. Een regelmatige steun laat tevens toe om acties op
langere termijn te voorzien.

Sinds 1988 heeft de Stichting meer dan 800 onderzoeksprojecten gesteund. Sommige
hebben mooie resultaten opgeleverd in de strijd tegen kanker.

Voor u is het ook:

Professor dr. Frank Speleman (UGent)

•• het eenvoudig bekomen van uw fiscaal attest zonder er zelf te moeten aan denken

Onderzoek naar kanker bij kinderen heeft de laatste jaren al grote successen geboekt. Maar
de toxiciteit van de behandeling en de risico’s op herval zijn vandaag nog steeds een grote
uitdaging. Het team van professor Speleman gebruikt een recent experimenteel model om
de studies rond nieuwe, minder giftige medicijnen, te versnellen.

De
vijfjaarsoverleving
voor alle
kankers samen
is bij mannen
de afgelopen
tien jaar
gestegen van

55 naar
61 %*

5
JAAR

De
vijfjaarsoverleving
voor alle
kankers samen
is bij vrouwen
de afgelopen
tien jaar
gestegen van

5
JAAR

65 naar
68 %*
* Bron: Stichting Kankerregister

(vanaf € 40 aan gecumuleerde giften per jaar);
•• vanaf € 5/maand ontvangt u 3 keer per jaar een speciale e-nieuwsbrief rond onderzoek,

Nieuwe medicijnen voor kinderen met kanker

die u op de hoogte houdt van de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek;
•• vanaf € 10/maand kan u, bovenop de e-nieuwsbrief die u ontvangt, gratis deelnemen aan
de infodagen die de Stichting organiseert (vergezeld door een persoon van uw keuze);
•• vanaf € 20/maand, bovenop hogervermelde voordelen, maakt u kans om deel te nemen
aan een exclusief bezoek aan een door uw giften ondersteund onderzoeksl aboratorium.

Deze cijfers lijken bescheiden, maar vertegenwoordigen maar liefst honderden extra
geredde mensenlevens. Om dit spoor te kunnen blijven volgen, is regelmatige steun aan
wetenschappelijk onderzoek onmisbaar.
Vriend worden van de Stichting betekent dat u samen met ons de strijd aanbindt tegen
kanker en ons steunt door een maandelijkse financiële bijdrage. Dankzij deze steun
garandeert u het voortbestaan en de groei van de financiering van het wetenschappelijk
onderzoek in België.
De Stichting selecteert en financiert namelijk op regelmatige basis nieuwe
onderzoeksprojecten. Om de twee jaar wordt een projectoproep gelanceerd onder de
Belgische onderzoekers. Bijna 100 projecten worden dan geselecteerd. Zij worden
gedurende 1 tot 4 jaar gesteund, voor een totaal bedrag van meer dan 20 miljoen euro.
Word, zoals 15 000 donateurs voor u, Vriend van de Stichting, en help ons dit doel
te bereiken!

Het team van professor Speleman (in het midden)

“Ik heb al verschillende malen van dichtbij
meegemaakt wat kanker met een mensenleven doet.
Tegelijkertijd heb ik in de loop der jaren gezien wat
vooruitgang in het onderzoek concreet betekent. Ik
moest er dus niet lang over nadenken of ik Vriend van
de Stichting wilde worden.
Ik stort nu maandelijks een vast bedrag. Dat gaat heel eenvoudig via
domiciliëring, ik hoef er dus niet over na te denken, maar weet dat ik het
onderzoek steun. En dat is wat volgens mij telt!”
Mia De Smedt, Vriendin van de Stichting

Ontdek alle projecten die door de Vrienden van de Stichting worden
gesteund op www.kanker.be/gesteunde-projecten.
Word Vriend en help ons zo nog meer projecten te steunen!

“Als voormalig patiënt, ben ik natuurlijk altijd
bang dat de kanker terugkomt. Maar ik weet dat
het onderzoek vooruitgang maakt. Bepaalde
behandelingen die vandaag worden aangeboden
waren enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Door
het kankeronderzoek te steunen vergroten wij onze
overlevingskansen. Zo eenvoudig is het.”
Johan Devroe, vrijwilliger bij de Stichting

Stichting tegen Kanker is lid van de vzw Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).
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