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Geven tijdens 
de uitvaart



‘ Het geeft een trots gevoel om  
tijdens een moeilijk afscheid  
toch andere mensen te helpen’ 

    Kinou organiseerde een uitvaartcollecte voor haar vader.

Geld in plaats van bloemen
Kinou verloor haar vader aan lymfeklierkanker. 

De familie besloot tijdens zijn uitvaart een collecte 

te organiseren voor KWF. “Mijn moeder had in een 

rouwadvertentie gezien dat je een uitvaartcollecte 

kunt organiseren. We vonden het unaniem een goed 

idee om in plaats van bloemen, collectebussen neer 

te zetten. En dan specifiek van KWF, omdat wij zoveel 

verdriet en pijn hebben gehad door deze ziekte. We 

willen dat er meer geld voor onderzoek komt.”

Zo geregeld
Kinou: “We hebben er zelf eigenlijk niets voor hoeven 

doen, alleen tegen onze uitvaartbegeleidster gezegd 

dat we een uitvaartcollecte wilden in plaats van 

bloemen.” KWF verzorgt deze bijzondere collecte en 

heeft een (online) collectebus ontwikkeld die past bij 

de gelegenheid. 

(Online) collectebus aanvragen
Wil je een uitvaartcollecte organiseren? Je uitvaart-

begeleider kan je hierbij helpen. Vraag ernaar bij je 

contactpersoon. Je kunt het ook zelf regelen.  

Vraag een collectebus aan bij de Publieksservice van 

KWF via 0900 - 202 00 41 (ma-vrij 9-17 uur, gratis). 

Op inmemoriamvoorkwf.nl maak je de online  

collectebus aan.



De missie van KWF
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 

maakt KWF al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden niet alleen de ziekte maar 

zetten ons ook in voor een beter leven met kanker. 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. 

De opbrengst van jouw collectebus draagt daaraan bij.

Vragen over de uitvaartcollecte?
KWF Kankerbestrijding

Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam

kwf.nl/uitvaartcollecte

publieksservice@kwf.nl

0900 - 202 00 41 (ma-vrij 9-17 uur, gratis)

Stappenplan voor de organisatie van een uitvaartcollecte

 1    Maak een online collectebus aan op inmemoriamvoorkwf.nl.  

Tip: zet deze link op de rouwkaart. Zo kunnen mensen die niet bij de  

uitvaart zijn toch een donatie doen voor kankeronderzoek. 

2    Plaats tijdens de uitvaart de collectebus bij het condoleanceregister.  

Tip: je ontvangt van ons een QR-code. Deze kun je printen en op de bus 

plakken. Met een QR-code kunnen mensen een gift overmaken via de 

mobiel bankieren app op hun telefoon. Handig als iemand wel wil  

doneren, maar geen kleingeld heeft.

3    Vermeld de opbrengst van de collecte in de dankbetuiging. Zorg dat 

tijdens het tellen het 4-ogenprincipe wordt gehanteerd. Tel de collecte-

bus(sen) bijvoorbeeld samen met de uitvaartbegeleider.

De collecte-opbrengst kan gestort worden op rekeningnummer  

NL92 INGB 0000 0128 17. Kondig vooraf altijd bij KWF aan dat het collecte-

geld gestort wordt, zodat we de schenking correct kunnen afhandelen.
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