
Vorig jaar hebben wij tot onze spijt door corona onze Vissenloop 2020 moeten annuleren.
Heel jammer, want onze commissie was al flink op stoom en daarnaast konden we
hierdoor, na de mooie editie 2019 (opbrengst € 60.000,-), geen opbrengst overboeken
naar KWF Kankerbestrijding. En zoals u zult begrijpen is er veel geld nodig voor
onderzoek. Ook dit jaar is het allemaal heel onzeker, maar laten we hopen, nu de
vaccinatie is gestart, dat er weer meer mogelijkheden ontstaan. Wij hopen dat u in deze
periode gezond blijft. En wij hopen u op onze eerstkomende wandeltocht te mogen
begroeten.
 
Namens de commissie van de Vissenloop en KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen
 
Fred van Dam
Voorzitter KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen

Vissenloop 2021
Gaat het door of gaat het niet door? Dat is de grote vraag. Nadat de zesde editie van de
Vissenloop vorig jaar niet kon doorgaan vanwege het coronavirus, is deze verplaatst naar
zondag 30 mei 2021. Maar we blijven helaas in onzekerheid over de doorgang. Achter de
schermen wordt door de commissieleden ondanks dat toch gekeken naar mogelijkheden.
Mogelijkheden zoals starten in tijdsloten of op verschillende startlocaties. Gaat de
Vissenloop ook dit jaar niet door dan blijven de reeds ingeschreven deelnemers op de lijst
voor een volgende editie. We gaan duimen voor een goede afloop en houden je op de
hoogte.

Opbrengsten 2020

https://www.vissenloop.nl/


Onze collecte, in de eerste week van september, was afgelopen jaar (net als in heel
Nederland) organisatorisch wat ingewikkelder dan anders. Want alles moest uiteraard
coronaproof gebeuren. Dat betekende dat alle wijkhoofden met hun collectanten konden
kiezen voor drie opties.

1. Collecteren met donatiekaarten
2. Collecteren met een persoonlijke of landelijke QR-code
3. Collecteren met een collectebus die op afstand werd neergezet

Er is in Velsen met die opties een heel mooi bedrag bij de bank gebracht: € 19.327,83. En
de echte opbrengst ligt feitelijk natuurlijk hoger, door gebruik van de landelijke QR-code.
Het landelijk eindbedrag van de collecte kwam in 2020 op ruim 4,2 miljoen euro!

De datum voor dit jaar kan vast in de agenda. In 2021 is de collecte in de week van 5 t/m
11 september. En mocht je daarvoor nog versterking weten? Heel graag! Zo zijn er
dringend nieuwe wijkhoofden nodig voor Santpoort-Zuid en IJmuiden. En collectanten
hebben we nooit genoeg! Ken of ben je iemand die wil helpen? Neem vooral even
contact op. Samen komen we steeds dichterbij!
 
Naast de vaste collecteweek hebben 85 vrijwilligers van KWF Velsen in mei en in oktober
.IJmuiden magazine huis aan huis bezorgd in onze gemeente. Daarmee hebben ze beide
keren een bedrag verdiend van € 6.000,-. Dus € 12.000,- in totaal!
 
Het idee om de verspreiding van het magazine te laten doen door onze vrijwilligers is
ontstaan in de business club van SC Telstar. Daar wees Jan Hinloopen, bestuurslid van
Citymarketing Velsen | .IJmuiden, onze voorzitter Fred van Dam op deze mogelijkheid.
We zijn hartstikke trots op onze vrijwilligers! Samen maken we het verschil.

mailto:kwfvelsen@gmail.com?subject=Ja%2C%20ik%20wil%20me%20inzetten%20voor%20KWF!


KWF verlicht Madurodam met
duizenden lampionnen tijdens
Nederland geeft licht
20 december was Madurodam de locatie van 'Nederland geeft licht'. Tijdens deze actie
zijn meer dan 40 duizend lampionnen gedoneerd. Iedere lampion brandt voor een
dierbare die geraakt is door kanker; voor iemand die wordt gemist of nu met kanker te
maken heeft en voor iedereen die extra steun kan gebruiken in deze periode. De
opbrengst van de gedoneerde lampionnen gaat naar onderzoek, preventie, een betere
kwaliteit van leven voor mensen die ziek zijn geweest en zorg rond de palliatieve
levensfase.



Corona en kanker
Corona heeft veel impact op heel Nederland, ook op kankerpatiënten en hun naasten. Zij
ervaren veel eenzaamheid en angst en sommige zorg is uitgesteld. Juist in deze donkere
dagen is er behoefte aan licht en steun, vooral voor kankerpatiënten en hun naasten.
Daarom is 'Nederland geeft licht' afgelopen jaar aangepast aan de huidige maatregelen.
 
Er is een aantal aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat het ondanks corona toch
door kon gaan. Er was geen publiek aanwezig bij het evenement en naast het grote
lampionnenhart, zijn er speciale hartjes geplaatst op typisch Nederlandse plekken in
Madurodam.
 
Lees het gehele artikel op de website van KWF.

https://www.kwf.nl/pers/kwf-verlicht-Madurodam-met-40.0000-lampionnen


Hug. De eerste knuffel die jóu
knuffelt.
Hug is een knuffel. Een hele bijzondere knuffel die speciaal gemaakt is om jou te
knuffelen. En hij is er dol op.

Hug knuffelt je het liefst zo vaak en lang mogelijk. Als hij trots op je is. Als hij ziet dat je
blij, boos of verdrietig bent. Zelfs als er niets te knuffelen is.
 
Of je nou nul of honderd bent. Dat maakt ‘m niet uit. Hij slaat zijn lange armen om je heen
en laat je niet meer los. Hij nestelt zich zachtjes in je nek, kriebelt achter je oor en kruipt
dicht tegen je aan. Hij knuffelt zó graag, dat zijn eigen neus er plat van geworden is.
 
Een Hug geven voelt goed, want de opbrengst wordt gebruikt om de kans op kanker te
verkleinen, de kans op genezing te vergroten en de kwaliteit van leven van mensen met
of na kanker te verbeteren.
 
Via deze link kun je Hug bestellen. Hug kost € 19,95, waarvan € 4,95 naar
KWF Kankerbestrijding gaat.

    

 

https://kwfhug.nl/hug
https://www.instagram.com/vissenloop.ijmuiden/
https://www.linkedin.com/company/13049604
https://twitter.com/VissenloopI
https://www.facebook.com/VissenloopIJmuiden/
http://us14.forward-to-friend.com/forward?u=875f3c4592d415862b20d75d1&id=67d28951dc&e=[UNIQID]

