Missie en visie van de organisatie
Stichting Kinder Kanker Genezing (KKG) heeft als hoofddoel
kinderen met kanker en andere
chronische, slopende ziekten in
ontwikkelingslanden, hun families en gemeenschappen te
helpen door te voorzien in hun
specifieke medische en sociale
behoeften.

Zoals onze naam al aangeeft, zetten wij ons in om jonge kankerpatiëntjes te genezen. Wij beseffen echter dat veel aandoeningen, zelfs met de best mogelijke behandeling, terminaal zijn.
Om het leven van terminale patiëntjes te verlichten, bieden
wij plaatselijke zorgverleners en speciale kinderhospices
training in palliatieve zorg voor kinderen. Bovendien vervullen we KKG Angel Wishes van speciaal geselecteerde kinderen
en hun families door ze te helpen met een bijdrage in de kosten van pediatrische ziekten, waaronder onverwachte kosten
voor voeding en medische en hygiënische zorg.

Een uitgave van Stichting Kinder Kanker Genezing • Jaargang 4 • Editie 1 • januari 2017

Nieuwsbrief

Contactgegevens
Stichting Kinder Kanker Genezing
Bezoekadres: Bergselaan 32 D
3037 CA Rotterdam
Postadres: Postbus 3123
2130 KC Hoofddorp
023 - 5689 420
info@kinderkankergenezing.nl
www.kinderkankergenezing.nl

Bestuursleden

Voorzitter - Joel Allan MacCollam
Secretaris - Maria Ann Wrinn
Penningmeester - Maria Karina Lucille Laurel
* Het bestuur wordt niet betaald voor zijn werkzaamheden

Stichting Kinder Kanker Genezing maakt deel uit van het Child’s
Hope Fund, een familie van liefdadigheidsorganisaties met kantoren in San Diego (VS) (www.achildshopefund.org), Hong Kong
(www.chf-hk.org), Berlijn (Duitsland) (www.hfk-de.org) en een
satellietkantoor in Manilla (Filippijnen).

Kinderlevens veranderen,
één kind tegelijk!

Aantal patiënten dat aan kanker overlijdt, blijft
onrustbarend stijgen in ontwikkelingslanden!
Het ontbreken van betrouwbare statistieken vormt een van de grootste uitdagingen om de omvang van kanker in ontwikkelingslanden te definiëren. Voor veel landen is niet duidelijk aan welke vormen van kanker zij prioriteit moeten geven.
die kanker kunnen behandelen vormt
Zelfs als kanker in een vroeg stadium
ook het ontbreken van gespeciawordt vastgesteld bij kinderen
liseerde verpleegkundigen in
in ontwikkelingslanden, vorontwikkelingslanden
een
men de behandelingsopties
Kinderen in
en de kosten een groot
groot probleem.
15 Afrikaanse
probleem. Sierra Leone
Opleidingen worden vaak
landen hebben
bijvoorbeeld heeft geen
alleen in westerse landen
geen enkele toegang verzorgd. Slechts weinig
oncologen of behandeltot bestraling
centra. En een groot land
mensen kunnen zich zo’n
van
een tumor.
als Ghana telt slechts zes
kostbare studie veroorlooncologen en twee behanven. Het gevolg is dat er een
delcentra op een bevolking
groot gebrek is (en blijft) aan
van 23 miljoen inwoners. Naast
voldoende geschoold personeel
het gebrek aan gespecialiseerde artsen
dat kan omgaan met de toenemende ei-

Jongetje uit Honduras
overleeft acute leukemie

sen van kankergevallen in hun land.
Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) beschikken westerse landen gemiddeld over
één machine voor bestraling of radiotherapie per 250.000 inwoners.
In de meeste ontwikkelingslanden is
slechts één machine per zeven miljoen
mensen beschikbaar.
En dit zijn dan nog de gelukkige landen,
want volgens de laatste gegevens hebben maar liefst 15 Afrikaanse landen
geen enkele toegang tot radiotherapie
of bestraling van een tumor.

Zonder financiële steun van onze trouwe
donateurs had deze negenjarige jongen
uit Honduras het niet gered! Dankzij
hartverwarmende reacties van onze donateurs
konden wij de medische behandeling
(chemotherapie) financieren die zijn ouders
met geen mogelijkheid konden betalen.
Heriberto en zijn ouders bedanken onze
donateurs voor alle steun!
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Veel kinderen die kanker overleven,
kampen met langetermijneffecten, zelfs als
ze goed behandeld zijn:

Ieder jaar, wereldwijd, krijgen:

175.000

kinderen te horen dat
ze kanker hebben

?

Een andere kankerdiagnose
Verminderde hersenfunctie

heel veel anderen
weten het nog niet

Verlies van ledematen
Onvruchtbaarheid
Posttraumatische stressstoornis
Verminderd zicht of gehoor
Hart- en longziekten
En nog veel meer
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