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Puzzel • Goede doel opbrengst

Colofon

Een geweldige donatie
aan de KanjerKetting!
Service Apotheek overhandigt cheque
ter waarde van € 23.142,10
Heeft u in 2016 gepuzzeld voor de KanjerKetting? Bedankt! De meeropbrengst
van de puzzels in Leef! gaat ieder jaar naar een goed doel. In 2016 hebben alle
lezers maar liefst € 23.142,50 bij elkaar gepuzzeld voor de KanjerKetting, de
steun voor kinderen met kanker.

Aan dit nummer werkt

Bas Albers, Olga Command
Eijt, Renetta Fransens, Lolit
Karen Hohner, Milou Janse
Loon, Jeroen Mentink, Bas
Piersma, Mariëlla de Rooijten Velde, Olga van Vemde,
Volle Maan.

Fotografie

Marjolein Annegarn, Shutte

Vormgeving
Mosadex communicatie.

KanjerKetting vertelt het verhaal van kinderen met kanker
De KanjerKetting is een initiatief van de Vereniging Ouders, Kinderen en
Kanker (VOKK) en is bedoeld als beloningssysteem voor kinderen met kanker.
De behandeling van kinderkanker duurt lang en is fysiek en mentaal zwaar.
Chemokuren, bestralingen, scans, haarverlies, operaties of een supergoede dag?
Voor elke behandeling of gebeurtenis is er een speciale kraal beschikbaar, om
te rijgen aan de KanjerKetting. De kralen worden uitgedeeld in kinderoncologische ziekenhuizen. Deze ketting, vol met ervaringen, vertelt het persoonlijke
verhaal van kinderen met kanker.

Informatie
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De opbrengst
Woensdag 8 februari nam Marinka Draaijer van de VOKK de cheque in ontvangst. Enthousiast vertelt ze: “Zo’n donatie komt niet vaak voor, we zijn hier
enorm blij mee! Met dit grote bedrag kunnen we ongeveer 300 kinderen
voorzien van de meest prachtige kralen. Laatst hebben we op verzoek van
ouders een ambulance-kraal toegevoegd voor elke rit met een ambulance.
De ontwikkeling van zo’n nieuwe kraal is een lang proces en kost geld. Ook
daar kunnen we deze donatie goed voor gebruiken!”

Marinka Draaijer van de VOKK (links) en Emma Vogels van Service Apotheek (rechts).
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