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Waar zouden kinderen zoals Miriam 
zijn zonder mensen zoals u? Na onze 
brief over Miriam aan onze donateurs, 
veranderde haar leven. Miriam (10) 
heeft systematische vasculitis. Als je 
deze gruwelijke auto-immuunziekte 
niet behandelt, sterft er lichaamsweef-
sel af. Zo verloor Miriam haar been 
toen ze net acht was. Daarmee was het 
leed echter niet geleden, want zonder 
behandeling zou Miriam op termijn 
meer ledematen verliezen. En intus-
sen kon Miriam met één been niet 
naar school. Maar haar ouders konden 
met geen mogelijkheid een prothese 

betalen. 

Mede dankzij uw steun kwam er een 
eind aan deze nachtmerrie: Miriam 
krijgt nu de behandeling die haar slo-
pende ziekte onder controle houdt. 
Daarnaast hebben we haar geholpen 
met een prothese. U begrijpt: ze is dol-
gelukkig! Ze kan weer naar school en 
buiten spelen met haar vriendinne-
tjes. Ze kan weer leven.

Miriam moet haar hele leven onder 
behandeling blijven, met medicijnen 
en therapie. Ook moet ze voorlopig 

Mede dankzij u 
kan Miriam weer 
lopen
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Algemeen directeur Kristy Scott 
werkt al bijna dertig jaar in de 
ontwikkelingshulp. En nog steeds raakt 
het haar wanneer we dankzij onze 
donateurs een kinderleven kunnen 
veranderen. Er is ook zoveel 
hulp nodig. In dit interview 
vertelt Kristy erover.

‘We krijgen elke maand 
aanvragen om hulp’, 
vertelt Kristy. ‘We zouden 
overal wel willen helpen, 
maar dat kan natuurlijk 
niet, dus we moeten kiezen. 
Dat doen we uiterst zorgvuldig. Onze 
donateurs vertrouwen er immers op 
dat wij hun steun goed besteden. Die 
verantwoordelijkheid vatten we hoog 
op, om te beginnen bij de selectie van 
de projecten die we gaan steunen. 

Vanzelfsprekend gaat de betrokkenheid 
van Stichting Kinder Kanker Genezing 
veel verder dan alleen een zorgvuldige 
selectie van een project en de partners 

die het begeleiden. Als we een 
project ondersteunen, 

vertelt Kristy, willen 
we zeker weten dat 
onze aanpak goed 
past in de plaatselijke 
cultuur. Biedt het 
de hulp die nodig is? 

Welke maatregelen zijn 
getroffen om corruptie 

te voorkomen? En worden 
de gemeenschapsleiders én de 
gemeenschap zelf bij de uitvoering 
betrokken? Vooral dat laatste is 
bepalend voor het succes van een 
project. Het is werkelijk prachtig om 
te zien hoe een heel dorp samenwerkt 

‘Die puurheid, die waarachtige 
hoop: dat is zo mooi.’
Kristy Scott, algemeen directeur Stichting Kinder Kankergenezing:
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elke twee jaar een operatie ondergaan. 
Zolang ze in de groei is, groeit het bot in 
haar been namelijk ook, en anders kan 
ze haar prothese niet meer gebruiken. 
Miriams vader en moeder doen wat ze 
kunnen. Ze vragen de artsen de oren van 
het hoofd, zodat ze haar goed kunnen 

begeleiden. Ze geven Miriam alle liefde 
die ze in zich hebben. En soms houden ze 
hun hart vast als ze denken aan die dure 
medische zorg ... Maar dankzij u hebben 
kinderen als Miriam en haar familie een 
hele zorg minder. 



Voor elke gift zijn we u dankbaar. We 
hopen dan ook dat u ons nog lang zult 
blijven steunen om kinderen te helpen. 
Misschien zelfs ook later ... Heeft u 
weleens overwogen Stichting Kinder 
Kanker Genezing op te nemen in uw 
testament? Daarmee weet u zeker dat 
uw laatste wensen worden uitgevoerd 
zoals u dat wilt. Én dat ernstig zieke 
kinderen ook later de medische zorg en 
ondersteuning krijgen die hun een kans 
geven op genezing.

Stichting Kinder Kanker Genezing is 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat we voldoen 
aan de strenge eisen die de overheid 
stelt aan het financiële beleid van goede 
doelen. U bent er dus van verzekerd dat 
we elke eurocent goed besteden. 

Wilt u eens van gedachten wisselen 
over een nalatenschap of legaat? Of wilt 
u gewoon meer informatie? U kunt ons 
altijd bellen of mailen! 

Telefoonnummer:
088 - 1163797 (normaal lokaal tarief)
E-mailadres:
info@kinderkankergenezing.nl

Help ook later

om de meest kwetsbaren te helpen. 
Het mooie is dat die samenwerking 
de hele gemeenschap sterker maakt.’

‘Maar wat ik het allermooiste vind,’ 
vervolgt Kristy, ‘dat zijn de kinderen. Die 
puurheid, die waarachtige hoop op een 
beter leven, hoe arm of hulpbehoevend 
ze ook zijn! Dat is zo ontroerend. Elke 
keer dat ik zie hoe we samen met onze 
donateurs het leven van een kind 
écht veranderen, ben ik vervuld van 
dankbaarheid. Er is niets wat me ertoe 
aanzet nóg meer mijn best te doen dan 
een kind dat weer vol vertrouwen is 
en gelooft dat het een toekomst heeft.’ 

Kristy Scott op werkbezoek in Malawi.

”Maar wat ik het allermooist 

vind, dat zijn de kinderen”



Kerstgeschenken 
met een lied, een 
lach en een traan
Speelgoed, eten, dekens, medicijnen 
en meer. Het was ons kerstgeschenk 
voor honderd Filippijnse gezinnen, 
mede namens u. Onze medewerkers en 
vrijwilligers brachten de geschenken 
naar de ziekenhuizen. In hun verslag 
schreven ze:

In het ziekenhuis in Manilla was het 
soms moeilijk om onze emoties te 
beheersen. Er was een zesjarig jongetje 
met een hersentumor. Hij was bijna 
blind en zat onder de zwellingen van 
de chemo. Het breekt je hart om zo’n 
kind te zien. Of de vierjarige Camille: 
haar grootmoeder zorgt voor haar en 
haar twee oudere zusjes. Camille ligt 
meestal in het ziekenhuis, en omdat 
hun grootmoeder vaak ziek is, zijn haar 

zusjes bij haar. Dan kunnen ze niet naar 
school. Toen ik vroeg hoe ze het redden, 
moesten ze vreselijk huilen. Je voelt die 
immens zware last die ze op hun jonge 
schoudertjes hebben genomen om hun 
zusje te helpen. 

In Tarlac City stond een grote groep 
kinderen en ouders reikhalzend naar 
ons uit te kijken - al twee uur! En het 
uitladen duurde ook nog een half uur! 
Gelukkig kwamen de ouders op het idee 
te gaan zingen. Precies toen het laatste 
kerstlied uit was, kon het uitdelen 
beginnen. De kinderen waren zó blij 
met hun cadeautjes! En hun ouders 
waren nóg blijer met de Apotheek-
Waardebonnen waarmee ze medicijnen 
voor de kinderen kunnen kopen. Ze 
kwamen woorden tekort om ons - en u! 
- te bedanken. Daarom hadden ze een 
enorme bedankkaart gemaakt. Na een 
gezamenlijk gebed vertrokken we, met 
een dankbaar hart omdat we namens u 
zoveel vreugde mochten brengen. 

Een dapper meisje 
in Malawi.
Esther is elf jaar. Haar 
broertje Shaibu is nog 
jonger. In Nederland 
zouden ze een lange 
toekomst voor zich 
hebben. Maar Esther en 
Shaibu wonen in Malawi. 
Ze hebben hiv/aids. Ze zijn 
besmet door hun moeder, die ze in 
2010 verloren, evenals hun vader. 

Esther is een dapper meisje. Toen 
hun ouders dood waren, 

trok ze met haar broertje 
naar het dorp van haar 

grootouders. Maar 
ook zij bleken te zijn 
gestorven. Esther gaf 
niet op. Ze vond een lege 

krotwoning en bakte van 
maïsmeel koekjes, die ze 

verkocht. Zo wist ze zichzelf 
en haar broertje net in leven te 

houden. 



De kinderen hadden geluk. Ze werden 
bijtijds gevonden door een zus van hun 
moeder en die nam hen liefdevol op in 
haar gezin. Esther en Shaibu verhuisden 
van hun krot naar de gezinswoning: een 
hutje met een dak van gras. Dankzij een 
overheidsprogramma werd het hutje 
zelfs opgeknapt; het kreeg een dak van 
ijzeren platen. Bovendien mochten 
Esther en Shaibu voortaan naar school. 

Daarmee waren ze echter nog niet 
gered. Want ook hun nieuwe familie 
is straatarm. ‘Ik was geschokt, vooral 

toen ik Shaibu zag’, schrijft onze 
medewerkster. ‘Hij was helemaal 
opgezwollen, doordat er vrijwel 
niets te eten is. Gelukkig konden wij 
op tijd helpen. De kinderen krijgen 
nu levensreddende medicijnen. En 
we ondersteunen hun familie met 
voedsel, zeep, dekens en andere 
levensbehoeften.’ Dat kunnen we alleen 
met de steun van onze donateurs. 
Daarom danken we u. Mede namens de 
dappere Esther, Shaibu en hun nieuwe 
familie! 
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Het is een groot 
wonder!
Ieder heeft zo zijn redenen om mee te strij-
den tegen kinderkanker. Ook mevrouw De 
Leeuw-Gerritsen (91) besloot onze stich-
ting te steunen nadat er een wonder was 
geschied, zo schreef ze:

Wij feliciteren mevrouw De Leeuw-Gerrit-
sen met dit wonder! En we danken haar en 
alle donateurs die ons steunen, om welke 
reden dan ook!

‘Toen mijn kleindochter 20 
was, kreeg ze kanker. Ze 
genas, maar de vraag was of 
ze ooit kinderen kon krijgen. 
En toch ... op haar 29ste 
werd ze spontaan zwanger: 

van een tweeling! Ze  zijn 
geboren na 27 weken 
zwangerschap, een 
meisje van 1300 
gram en een jongen 
van 1100 gram. 

Inmiddels wegen ze 
ruim 6 pond. Ze zijn 

kerngezond. Ik ben zo blij 
dat ik dit nog mag meemaken. 
Het is een groot wonder!’

Lees het verhaal van 
mevrouw De Leeuw-

Gerritsen



Stichting Kinder Kanker Genezing (KKG) helpt 
kinderen met kanker en andere levensbedreigende 
of chronische ziektes in ontwikkelingslanden. 
Vooral dankzij uw steun kunnen we deze ernstig 
zieke kinderen – en hun ouders – hoop op genezing 
bieden.

De drie belangrijkste
speerpunten van KKG!
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Uw steun is 
van levensbelang 
voor ernstig zieke 

kinderen!

Medische ondersteuning:
KKG levert hoogwaardige en spe-
cialistische medicijnen, zoals 
antibiotica en medicijnen tegen 
kanker. Medische faciliteiten die 
aan onze eisen voldoen, krijgen 
deze medicijnen en andere 
hulpmiddelen toegestuurd, zo-
dat zij de kinderen goed kunnen 
behandelen. 

In veel landen zijn de kosten voor medische behan-
delingen tegen kanker niet op te brengen 
door de ouders.

KKG Angel Wishes:
KKG helpt kinderen die medi-
sche zorg nodig hebben door 
hun 
familie financiële en praktische 
ondersteuning te bieden. 

Praktische ondersteuning in de vorm van hulp-
middelen zoals een rolstoel of speelgoed als afleiding 
tegen pijn.

Voorlichting:
KKG bevordert voorlichting 
over kanker en medische 
aandoeningen in ontwikke-
lingslanden en organiseert 
professionele trainingen aan 
zorgverleners. 

Tips voor de redactie

Stichting Kinder Kanker Genezing is in 2008 in  
Nederland opgericht en staat geregistreerd onder  
KvK-nummer 34.30.6609.  
Stichting Kinder Kanker Genezing is een erkende  
ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Heeft u een tip voor de redactie van onze Nieuwsbrief, bijvoorbeeld 
over een ernstig ziek kind dat hulp nodig heeft in een ontwikkelings-
land? Of wilt u reageren op een van de artikelen in deze editie?
De redactie staat open voor al uw ideeën en suggesties. En uw  
privacy blijft uiteraard gewaarborgd. 

U kunt contact met ons opnemen via:
Postbus 3123, 2130 KC Hoofddorp
Telefoon: 088 - 1163797
E-mail: info@kinderkankergenezing.nl

www.kinderkankergenezing.nl  
      Facebook: Kinder Kanker Genezing •      Twitter: @KinderKankerGen


