
Lieve vrienden, 
Stichting Kinder Kanker Genezing en onze 
donateurs strijden voor hetzelfde doel. 
Samen helpen we kinderen in ontwikke-

lingslanden die kanker hebben of een andere 
levensbedreigende ziekte. Ook nu, tijdens de coro-

nacrisis, gaan we hiermee door. Zodat deze kinderen mogen 
hopen op een normale jeugd en een gezonde toekomst.  
 
Wij vinden dat gezondheid een mensenrecht is. Gezondheid 
mag niet afhankelijk zijn van de plek waar een kind wordt 
geboren. Stelt u zich eens voor dat u in een arm land woont. 
Dan kan het zijn dat uw zieke kind niet geholpen wordt. Sim-
pelweg omdat u de behandeling, het vervoer en de basis-
voeding om uw kind in leven te houden niet kunt betalen.  

 
Kinder Kanker Genezing bestaat om aan deze behoeften te 
voldoen. We bieden medische zorg van hoge kwaliteit, inclu-
sief medicatie en gespecialiseerd laboratoriumonderzoek. 
Ook regelen we vervoer naar het ziekenhuis en regelmatige 
voeding om patiënten te helpen herstellen. Verder organiseren 
we een kortdurende verblijfsmogelijkheid zodat een ouder 
tijdens de behandeling dicht bij zijn of haar kind kan blijven. 
 
Met de trouwe steun van onze donateurs heeft Kinder  
Kanker Genezing duizenden zieke kinderen in de Filipijnen, 
Venezuela, Oekraïne, Malawi, DR Congo en Oeganda nieuwe 
hoop gegeven. U bent daarbij onmisbaar. Dankzij uw steun 
krijgen deze kinderen in nood hulp.  

Stichting Kinder Kanker Genezing bestaat uit een bijzondere 
groep mensen die samenwerken om kinderen te redden. Fijn 
dat u een belangrijk onderdeel wilt zijn van deze zorgzame 
familie. Hartelijk dank dat u er voor de kinderen bent met 
uw steun en dat zij een warm plekje hebben in uw hart.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Kristy Scott, Directeur

SAMEN STERKER IN DE STRIJD VOOR 
GENEZING.
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2020  JAARVERSLAG   
w w w . k i n d e r k a n k e r g e n e z i n g . n l 



 
Deze cijfers zijn een samenvatting van onze gecontroleerde 

jaarrekening 2020 die is opgesteld door onze onafhankelijke 

auditor.  Wilt u een kopie van ons volledige  financiële  

overzicht? Neem dan telefonisch contact met ons op via  

088 116 37 97 (dagelijks van 10-15 uur) of kijk op 

https://www.kinderkankergenezing.nl/organisatie/jaarverslag. 

De inkomsten van Stichting Kinderkanker Genezing worden 

gegenereerd vanuit eigen fondsenwerving; het werven van do-

nateurs 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 nala-

ten 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 ver-

wachting 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.  

ONZE HULPVERLENING IN 2020 

Het is onze missie om kinderen en hun families in nood-

situaties hoop op een betere toekomst te geven. Dat doen 

wij door op alle mogelijke manieren hulp te bieden aan de 

kinderen, hun families en de lokale organisaties die hun 

zorg en welzijn ondersteunen.  

 

Met dank aan onze donateurs kon Kinder Kanker  

Genezing in 2020 o.a. de volgende hulp bieden: 
 . Medische behandeling en chemokuur voor kinderen 

 met leukemie in Venezuela en medische steun en  

voeding voor de families   . Medische behandeling en chemokuur voor kinderen 

 met kanker in Oekraïne  . Diverse chirurgische en medische missies voor  

ernstig zieke kinderen in DR Congo . Donatie aan Adopt-A-Patient programma in de  

Filipijnen: Dit programma bied hulp voor 

noodzakelijke medische procedures, medicijnen,  

laboratoriumuitgaven voor kinderen met kanker of een 

andere chronische ziekte  . Covid-19 survival programma voor kinderen met  

kanker op de Filipijnen . Ondersteuningen inde vorm van rolstoelen, medicatie 

en therapieën voor kinderen met kanker of andere  

chronische ziektes in Guatemala

DE FOCUS VAN ONZE PROGRAMMA’S  
 

ANGEL WISHES  
medische behandeling of chemokuur, fysieke en emotio-

nele steun voor kinderen met kanker of chronische ziek-

ten in ontwikkelingslanden 

 

FAMILIEHULP  
medische zorg en voeding voor families met een ernstig 

ziek kind in ontwikkelingslanden 

 

ZOMERKAMP 
Kamp voor ernstig zieke kinderen om weer eens aan  

activiteiten deel te kunnen nemen en om lotgenoten te 

ontmoeten 

 

MEDISCHE MISSIES 

operaties, medicijnen, steun aan lokale zorginstellingen 

  

WE GEVEN HULP AAN ZIEKE KINDEREN IN: 

Filipijnen, Venezuela, DR Congo, Guatemala, Malawi, 

Oekraïne en vele andere landen..

FINANCIEEL OVERZICHT

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 

PROGRAMMA OVERZICHTPROGRAMMA ACTIVITEITEN

HULPVERLENING 2020 

Totaal programma’s: € 423.907 

Baten van particulieren 

Donaties en giften €  620.712 

Nalatenschappen €  275.623  
 

Totaal 2020          ____________  

€  896.335 
 

Lasten 

Hulpverlening €  373.650 

Voorlichting €    50.252 

Wervingskosten €  347.927  

Kosten Beheer/Administratie €    27.483  
 

Totaal 2020         ____________  

€   799.312 

Hulp aan kinderen met kanker of andere chronische ziekten in ontwikkelingslanden


