
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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2019  JAARVERSLAG   
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Deze cijfers zijn een samenvatting van onze gecontroleerde 

jaarrekening 2019 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 9-12 uur) of kijk op 

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

ONZE HULPVERLENING IN 2019 

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 2019 o.a. de volgende hulp bieden: 
 . Medische behandeling en chemokuur voor 6 kinderen 

 met leukemie in Venezuela en medische, hygiënische 

zorg en voeding voor de families   . Medische behandeling en chemokuur voor kinderen 

 met kanker in de Filipijnen en Oekraïne  . Meer dan 100 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  . Vergoeding van zorgpaketten voor kinderen met 

 kanker in ontwikkelingslanden . Kamp voor ernstig zieke kinderen in de Filipijnen. Hier 

 kunnen zij weer eens aan activiteiten deelnemen en 

 lotgenoten ontmoeten

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 en hygiënische zorg en voeding voor families 

met een ernstig ziek kind in ontwikkelingslanden 

 

KYTHE 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: 

Cambodja, Colombia, DR Congo, El Salvador, Filipijnen, 

Guatemala, Haïti, Honduras, Liberia, Kenia, Malawi, Molda-

vië, Roemenië, Sierra Leone, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan.

FINANCIEEL OVERZICHT

HULPVERLENING IN 2019

PROGRAMMA OVERZICHTPROGRAMMA ACTIVITEITEN

HULPVERLENING 2019 

Totaal programma’s: € 174.999 

Hulp aan kinderen met kanker of andere chronische ziekten in ontwikkelingslanden

Filipijnen: 
Ondersteuning zomeractiviteiten & kamp voor ernstig zieke kinderen €    10.248 
Adopt-A-Patient programma €    64.145 
Kythe zomerkamp voor kinderen met kanker en andere chronische ziekten €      8.166 
Vergoeding voor de distributie van zorgpaketten voor kinderen met kanker €      4.788 

 
Afrika:  
Chirurgische missies in Kaziba, Lwiro en het eiland Idjwe €      8.840 
Diverse medische missies €    16.430 
 
Zuid-Amerika: 
Vergoeding van kosten voor behandeling van 6 kinderen met leukemie €    21.299 
Behandeling van 6 kinderen met leukemie- diversen €    23.746 
 
Oost-Europa:  
Medische behandeling van een kind met non-Hodgkin lymfeklierkanker €      3.715 

 
Diversen: €    13.622 

                                              ____________ 
€  174.999 

 


