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Doelstelling: 
Als kind met kanker of een andere chronische ziekte is je kans op genezing 
kleiner als je in een ontwikkelingsland woont. Omdat er geen geld is voor 
medicijnen – als die al ergens verkrijgbaar zijn– en chemokuren nauwelijks 
mogelijk zijn. Ook is het veelal een dag reizen naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis. 
 
Stichting Kinder Kanker Genezing (KKG) doet er alles aan om jonge 
kankerpatiëntjes in arme landen een kans op genezing te bieden. Soms is 
genezing helaas niet mogelijk. Een aandoening is soms helaas terminaal. In dat 
geval zetten we ons ervoor in om het leven van terminale patiëntjes te 
verlichten. Dit doen wij door plaatselijke zorgverleners en speciale 
kinderhospices training te geven in palliatieve zorg voor kinderen. 

Samen strijden tegen kanker helpt chronisch zieke kinderen op 4 manieren: 
1. De kans op genezing neemt toe. 
2. Het zieke kind vindt kracht en hoop. 
3. De kinderen blijven zich ontwikkelen. 
4. Ze staan vele malen sterker in hun schoenen. 
 
Missie: 
De missie van Stichting Kinder Kanker Genezing (KKG) is om kinderen en hun 
families in noodsituaties zowel hoop als een basis voor een betere toekomst te 
geven. Dit doen wij door fysieke, emotionele, intellectuele en economische 
middelen te bieden aan de kinderen, hun families en de lokale organisaties die 
hun zorg en welzijn ondersteunen. Wij bieden hulp aan zieke kinderen o.a. in 
Congo, Filipijnen, Guatemala, Venezuela, Malawi, Oekraïne en vele andere 
landen. 

De focus van onze programma’s en projecten ligt op het volgende 

• Angel Wishes – medische behandeling of chemokuur, fysieke en 
emotionele steun voor kinderen met kanker of chronische ziekten in 
ontwikkelingslanden 

• Familiehulp - medische zorg en voedingssteun voor families met een 
ernstig ziek kind in ontwikkelingslanden 



• Zomerkamp - kamp voor ernstig zieke kinderen om weer eens aan 
activiteiten deel te kunnen nemen, even hun zorgen voor korte tijd te 
vergeten, en om lotgenoten te ontmoeten 

• Medische missies- Chirurgische ingrepen, medicijnen en steun aan lokale 
zorginstellingen 

 
Prioriteiten zullen worden bepaald in nauwe samenwerking met de lokale 
partners, ziekenhuizen en artsen.  

 

Het beleidsplan voor 2021, leidt tot de volgende agenda voor 2021: 

Stichting Kinder Kanker Genezing legt de focus van hun support op korte 
termijn en lange termijn prioriteiten en maakt hierbij de volgende verdeling: 

De korte termijn prioriteiten zijn als volgt: 

Voor de Filipijnen: 

1. Medicatie en therapieën voor kanker patiëntjes via Kythe Foundation 
and Suntown Camp Foundation Inc.  

2. Familie hulp, voeding, transport middelen voor kanker patiëntjes in de 
Filipijnen tijdens de covid-19 pandemie.  
De Corona pandemie veroorzaakt werkloosheid, zodat families met een 
ziek kind zich niet meer zelf kunnen redden. 

3. Zomerkamp: kamp voor ernstig zieke kinderen om weer eens aan 
activiteiten deel te kunnen nemen en om lotgenoten te ontmoeten die 
ook fysiek en emotioneel leed ondervinden. 

4. Jaarlijks kerstproject om zieke kinderen de kans te geven kerst te kunnen 
vieren en even hun ziekte te kunnen vergeten.  

Voor Afrika: 

1. Medische en chirurgische missies in platteland gebieden in DR Congo 
2. Medische, emotionele en voedingssteun voor kinderen in Malawi met 

HIV/AIDS en andere chronische ziekten 

Voor Zuid- en Latijns America: 

1. Vergoeding van kosten voor de behandeling van kinderen met kanker 
(Venezuela) 



2. Ondersteuning voor kinderen met chronische ziektes en hun ouders 
(Venezuela) 

3. Ondersteuning in form van rolstoelen, medicatie en therapieën voor 
kinderen met kanker of andere chronische ziekten (Guatemala) 

Voor Oekraïne: 

1. Ondersteuning van de medische behandeling van kinderen met kanker of 
chronische ziekten 

Lange termijn prioriteiten van Stichting Kinder Kanker Genezing: 

1. Uitbreiding van medische behandelingen voor kinderen met kanker of 
chronische ziekten, palliatieve zorg en familiehulp in Malawi waar arme 
kinderen geen toegang hebben tot gespecialiseerde behandeling  

2. Opleiding van een plaatselijke Congolese arts op het gebied van 
oncologie als eerste stap naar de oprichting van een kliniek voor 
kankerpatiënten in de DR Congo. De huidige behandeling van kanker is 
beperkt tot het operatief verwijderen van tumoren, aangezien er op dit 
moment geen andere medische behandelingen beschikbaar zijn. 

3. Opbouw van een tele-geneeskundige kliniek in DR Congo met online 
raadplegingen door internationale artsen 

De mate waarin we bovenstaande behoeftes kunnen realiseren is sterk 
afhankelijk van het succes van de fondsenwerving. Sommige projecten zijn nog 
niet gereed voor realisatie in 2021 (bv opzetten van een kankerkliniek in DR 
Congo). Wij hebben langdurige relaties met de partners van onze korte termijn 
projecten. Het aantal kinderen met kanker of andere chronische ziekten die in 
ontwikkelingslanden kunnen worden behandeld, hangt sterk af van de 
inkomsten uit fondsenwerving. 

Fondsenwerving:  

• Privé donoren die onze doelen onderschrijven en middels donaties 
maandelijks of structureel doneren 

• Incidentiele- en bijzondere giften 

Financieel plan 2021 – Stichting Kinder Kanker Genezing 

De inkomsten van Stichting Kinderkanker Genezing worden gegenereerd vanuit 
eigen fondsenwerving; het werven van donateurs die bereid zijn het goede 
werk van Stichting Kinder Kanker Genezing te ondersteunen met een 
maandelijkse, structurele gift. Daarnaast is er een inkomstenstroom van 



Bijzondere giftgevers. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die nalaten aan de stichting 
of bij leven een bijzondere grote gift of schenking doen. 

Financiering van projecten zal alleen dan worden toegezegd als voldoende 
middelen beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting resulteren in beperkte 
reserves op de bankrekening. Het kan nooit worden aangemerkt als winst, 
aangezien de stichting geheel werkt voor de gedefinieerde goede doelen.  
Er is geen winstoogmerk.  
 

 


