
Veelgestelde vragen  
aan de deur
Waarom is mijn donatie nodig?

In Nederland is kanker doodsoorzaak nummer één.  

1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker. 

Waar gaat het geld naartoe?

De opbrengst van de collecte besteden we aan onze 

missie: minder mensen die kanker krijgen, meer mensen 

die genezen en meer mensen die beter leven met en  

na kanker.

Wat levert het werk van KWF op?

Kanker is steeds beter te genezen. Sinds de oprichting  

zijn de overlevingskansen gestegen van 25% in 1949  

naar 65% nu. 

Wat verdient de directie?

Dat vind je op kwf.nl/salarisdirecteur. Het salaris voldoet 

aan alle regels voor goede doelen.

Geen Nederlands? Laat deze tekstjes zien.

Engels: We are raising funds for Dutch Cancer  

Society this week. Your support is appreciated.

Turks: Hollanda Kanser Derneği yıllık bağış  

kampanyasını başlatmıştır. Sizde bağışta bulunun.

Arabisch: 

Handige 
collectetips  

 1   Ga tussen 17.00 en 

21.00 uur. Dat is de beste 

tijd om te collecteren. 

2  Sta je voor een dichte 

deur? Schrijf de huis- 

nummers op en en kom 

later terug. 

3  Weer niet thuis? Gooi dan 

het niet-thuiskaartje in.

4  Collecteer samen met 

je kind. Leuk, leerzaam,  

én het werkt positief  

aan de deur.

5  Neem je bus of bord  

overal mee naartoe.  

Bijvoorbeeld naar werk.

Omdat er zoveel is om voor te leven.

Dankzij 600 
onderzoeken groeit 

de kennis over 
kanker elke dag

Steeds meer kanker-
patiënten krijgen de 

beste medicijnen 
voor een eerlijke prijs

Omgaan met kanker 
in je leven wordt 

makkelijker 
met de juiste hulp

Een wereld waarin 
onze kinderen volledig 

rookvrij kunnen opgroeien 
komt steeds dichterbij

Dankjewel!
Samen met 80.000 collectanten zet jij je in tegen 

kanker, en voor het leven. Dit maken we samen 

mogelijk:

Collecteweek
5 t/m 11 
september

Tip! 
Steek deze

folder in 
je zak

kwf.nl/collecterenkwf.nl/collecteren - 020 570 0590 - collecte@kwf.nl

 (KWF Kankerbestrijding)



Collecteren met QR-code… … en via WhatsApp

Stap 1

Scan de QR-

code met je  

bankieren app 

of camera.

Stap 2

Kies het  

voorgestelde 

bedrag of  

pas dit aan.

Stap 3

Het is gelukt! 

Je donatie 

is meteen 

binnen bij KWF.

Betalen is 
veilig, anoniem 
en eenmalig

Tip! Probeer zelf 
een testbetaling.

1 Plak de persoonlijke QR-sticker op de 

collectebus of het collectebord.

1   Vlak voor de collecte krijg 

je een brief, e-mail of sms 

met een link naar jouw 

persoonlijke pagina.

2 Aan de deur laat je deze 

QR-code scannen.

2  Vanuit hier kun je gemakkeli-

jk een donatieverzoek delen 

via WhatsApp. 

Tip! Probeer het eerst bij  

een goede bekende.

3  Je ziet de donatie terug op    

 jouw persoonlijke pagina.

3 Je ziet de donatie terug op 

jouw persoonlijke pagina.

Richtlijnen
corona.
•   Houd altijd 1,5 meter 

afstand.

•   Was je handen met 

zeep voor en na je  

collecteronde.

•   Maak de collectebus 

na elk gebruik  

schoon met een  

reinigingsdoekje.

•   Heb je verkoud- 

heidsklachten?  

Blijf dan thuis.


