Jaarverslag 2021
Stichting World Child Cancer NL

Een wereld zonder kinderkanker

Voorwoord
De COVID-19-pandemie heeft in 2021 ook het werk van World Child Cancer beperkt, zowel in het werven
van fondsen als in het bestrijden van kinderkanker in de wereld. Door de reisbeperkingen heeft Prinses
Máxima Centrum, onze belangrijkste partner voor twinning programma’s, de ondersteuning en training via
videoconferenties uitgevoerd. Hierdoor en dankzij de inzet van lokaal gestationeerde professionals is de
behandeling van kinderen met kanker en de opleiding van zorgprofessionals grotendeels toch gerealiseerd.
De belangrijkste mijlpalen in 2021:
• In april is stichting Word Child Cancer The Netherlands (NL) gefuseerd met stichting Wereld Zonder
Kinderkanker. Beide stichtingen werkten al nauw samen in Nederland en het was een logische stap
de krachten te bundelen om meer effectiviteit te realiseren. Deze fusie is aanleiding geweest om de
positionering van World Child Cancer in Nederland te herijken. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van
de visie, missie, waarden, strategie en het beleid.
• De basis is gelegd voor drie extra twinning programma’s met: Kenyatta National Hospital in Nairobi, Kenia;
Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi, Tanzania en Dr. Hasan Sadikin Central General Hospital,
Bandung, Indonesië. Dit is bijna een verdubbeling van het aantal twinning programma’s. Een fantastisch
resultaat waar we trots op zijn.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we in 2022 verder gaan professionaliseren en meer capaciteit zullen
inzetten voor fondsenwerving.
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MISSIE

Waar staan we voor?

Een betere wereld met gelijke kansen op zorg en

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 400.000 kinderen getroffen door kanker. Het merendeel, 90%, leeft

genezing voor alle kinderen met kanker.

in armere landen. De kans op genezing van kinderkanker in de armste landen is minder dan 10%, een
schril contrast met de 80% genezingskans voor kinderen met kanker in rijke landen zoals Nederland. De

VISIE

oorzaken in dit grote verschil liggen met name in veel onopgemerkte gevallen, late verwijzingen, geen of
suboptimale behandeling en inadequate ondersteunende zorg. Terwijl de basisgezondheidszorg in armere

Het vergroten van kennis en kunde van zorg-

landen langzaam verbetert, en er dus minder kinderen sterven aan infecties, ondervoeding en uitdroging,

professionals in armere landen ter verbetering van

neemt kanker bij kinderen in deze landen als doodsoorzaak relatief juist toe.

diagnose, behandeling en zorg voor kinderen met
kanker en hun families.

World Child Cancer zet zich wereldwijd in voor kinderen met kanker. World Child Cancer heeft momenteel
vestigingen in Nederland, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.

WAARDEN
World Child Cancer NL werft fondsen voor met name het faciliteren van twinning programma’s
Gelijkheid | We geloven dat de toegang tot goede

tussen haar belangrijkste partner Prinses Máxima Centrum en ziekenhuizen in armere landen.

zorg en de kans op genezing voor ieder kind, waar

Een twinning programma is gericht op betere zorg, onderwijs & opleiden, en onderzoek. Wilt

ook ter wereld, gelijk zou kunnen zijn.

u meer weten over de doelen, projecten en resultaten van World Child Cancer NL? Klik of tap

Optimisme | We dromen groot en zijn optimistisch

naar de site. Hier vindt u ook het volledige beleidsplan 2022-2025.

over wat we kunnen realiseren. Onze oriëntatie en
uitstraling overstijgt het lokale. We willen samen
met (internationale) partnerziekenhuizen en onze

Wereldwijd is World Child Cancer actief in 13 landen. In 10 jaar zijn meer dan 40.000 kinderen

donateurs op wereldschaal impact maken.

met kanker bereikt en meer dan 13.000 zorgprofessionals geschoold. Wat we in tien jaar

Pragmatisme | We zijn slagvaardig en resultaat-

bereikten, hebben we nu als doel om in drie jaar te realiseren: 40.000 kinderen met kanker

gericht. Door onze kennis en ervaring te delen,

bereiken en ruim 10.000 zorgprofessionals trainen.

maken we het verschil voor duizenden kinderen.
We staan gelukkig niet alleen in ons streven; de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft
een initiatief genomen waarbij het doel is: 60% genezing van de zogenaamde ‘curable types’
van kinderkanker in 2030. Dat is minstens een verdubbeling van het huidige percentage.
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Doelrealisatie, financieel beleid en governance
World Child Cancer NL is verantwoordelijk voor de financiering [ zie het beleidsplan ]
en het faciliteren van de twinning programma’s. Een belangrijke partner van World
Child Cancer is Prinses Máxima Centrum, andere partners zijn Amsterdam UMC
(locatie VUmc) en ziekenhuizen in het buitenland.

de ervaringen met diverse programmaonderdelen
gedeeld door de verschillende vestigingen van World
Child Cancer, zodat zij leren van elkaars ervaringen.
Verder vindt afstemming plaats op gebied van
communicatie en fondsenwerving.

Op 16 februari 2017 is World Child Cancer NL
opgericht en met de onmisbare steun van founding

Op 1 april 2021 zijn stichting Wereld Zonder

partner AFAS Foundation van start gegaan. Artsen,

Kinderkanker en stichting World Child Cancer NL

verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen,

met elkaar gefuseerd. Stichting Wereld Zonder

pedagogisch medewerkers, laboranten en andere

Kinderkanker organiseerde jaarlijks het ‘With A Touch

experts van Prinses Máxima Centrum worden ingezet

Of White’ galadiner om fondsen te werven voor een

voor de twinning-activiteiten.

wereld zonder kinderkanker. Dit gala zal worden
voortgezet door World Child Cancer NL als additionele

De uitvoering van het twinning programma wordt

bron voor fondsen.

gecoördineerd vanuit de afdeling Academy &
Outreach, het opleidingsinstituut van het Máxima.

De fusie was voor alle betrokkenen een logische

Prof. dr. Gertjan Kaspers, kinderoncoloog en directeur stap. Beide stichtingen werkten al intensief samen
Academy & Outreach, is al jaren nauw betrokken

waardoor er al een grote bekendheid was met elkaars

bij en verantwoordelijk voor de Nederlandse

doelstellingen, projecten en bestuursleden. Door deze

kinderoncologische opleidingprogramma’s.

samenwerking leerden we elkaar kennen en werd
er op natuurlijke wijze vertrouwen gecreëerd. Het

World Child Cancer NL maakt deel uit van de

daaropvolgende fusieproces verliep dan ook snel en

koepelorganisatie World Child Cancer Global. Met

rimpelloos. De gezamenlijke bestuursleden van beide

deze wereldwijde organisatie wordt de selectie van

stichtingen vormen thans het nieuwe bestuur.

nieuwe partners afgestemd. Daarnaast worden
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Bestuur
Vanaf april 2021 bestaat het bestuur (onbezoldigd) uit:
Ferry van Schoonhoven (voorzitter), founder & partner notaris- en
advocatenkantoor Lexence
Fons Louter (penningmeester), CFO De Boer Structures Holding B.V.
Angela van ’t Slot (secretaris), stadhouder VUmc Kinderstad
Ad Antonisse, Director Market Access & External Affairs Astra Zeneca
Gita Gallé, CFO en COO Prinses Máxima Centrum
Wim Leereveld, oprichter Access to Medicine Index
Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland
Annelies van der Vorm, sociaal ondernemer
Welmer Blom, voormalig Senior Vice President Middle East & Gulf, AirFrance KLM

Adviseur bestuur (onbezoldigd)

Per 1-1-2022 fungeert Welmer Blom als onbezoldigd directeur.

Gertjan Kaspers, kinderoncoloog,

Het nieuwe bestuur van de stichting World Child Cancer NL vergaderde in

directeur Academy & Outreach Prinses Máxima Centrum

2021 vijf maal.

en hoogleraar Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam.

Samenwerking tot 2026
met AFAS Foundation
Van 2021 tot en met 2026 kunnen we weer rekenen op de steun van
AFAS Foundation die volledig zal worden ingezet om de twinning
programma’s bij de huidige partnerziekenhuizen in (West) Kenia een
boost te geven én om het werkterrein te verbreden.
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Activiteiten & resultaten 2021
Vervolg Activiteiten & resultaten

Belangrijkste pijler van onze activiteiten zijn de twinning programma’s met partnerziekenhuizen in Kenia, Kosovo, Indonesië en Malawi. Het betreft een langdurige en

OP DE VOLGENDE PAGINA’S: EEN OVERZICHT VAN

geformaliseerde samenwerking, die breed gedragen wordt in het Prinses Máxima

DE ACTIVITEITEN PER PARTNERZIEKENHUIS EN DE

Centrum en het partnerziekenhuis.

ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN VAN ONZE PROJECTEN.

Een twinning programma kent drie kernactiviteiten, die uiteindelijk samenkomen en
leiden tot betere kans op genezing voor kinderen met kanker:
1) direct bijdragen aan betere zorg;
2) bijdragen aan onderwijs en opleidingen van de (zorg-)professionals;
3) uitvoeren van onderzoek met een directe impact voor de kinderen ter plekke.

Kerncijfers 2021
Kenia

Malawi

Kosovo

Indonesië

294 geregistreerde patiënten

245 geregistreerde patiënten

58

geregistreerde patiënten

239 geregistreerde patiënten

243	
patiënten in behandeling

245	
patiënten in behandeling

25	
patiënten in behandeling

199 patiënten in behandeling

(inpatients & outpatients)

(inpatients & outpatients)

(inpatients & outpatients)

(inpatients & outpatients)

95% patiënten volgens

95% patiënten volgens

protocol behandeld
35

professionals getraind

99% patiënten volgens
	

protocol behandeld
35

protocol behandeld
15

professionals getraind
De partnerziekenhuizen:
Pristina, Kosovo
Eldoret, Kenia
Yogyakarta, Indonesië
Blantyre, Malawi
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83% patiënten volgens

professionals getraind

protocol behandeld
70

professionals getraind

VERVOLG ACTIVITEITEN & RESULTATEN

Database
Door het Máxima is in 2021 veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een
database, waarin alle patiënten van de twinning-ziekenhuizen worden
geregistreerd. Dit is belangrijk om een aantal redenen.
Inzicht in resultaten | Registratie of een bepaalde behandeling leidt tot het
gewenste resultaat, namelijk zoveel mogelijk patiënten genezen met zo min
mogelijk bijwerkingen.
Vergelijken van verschillende behandelingen | Voor behandeling in westerse
landen weet men meestal welke behandeling de beste genezingskans geeft
met de minste bijwerkingen, maar dit kan in andere landen heel anders zijn.
Zo kunnen er meer bijwerkingen zijn, omdat ondersteunende behandeling
of medicijnen niet altijd beschikbaar zijn (denk aan transfusies (bv. meer
bloedingen) of antibiotica (meer infecties). Daarnaast kunnen genetische
factoren (op bevolkingsniveau) een rol spelen bij de gevoeligheid voor bepaalde
medicijnen (zowel effect als bijwerkingen). Dit is iets waar in de toekomst ook
onderzoek naar zal worden gedaan, daarvoor is goede registratie essentieel.
Vergelijken van de verschillende twinning-ziekenhuizen | Ter verbetering van
de zorg en de behandeling.
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VERVOLG ACTIVITEITEN & RESULTATEN

Indonesië

Contact met Nederland

direct van. Ook werd regelmatig via e-mail advies

Belangrijk om te vermelden is dat er ook veel

gevraagd over patiënten met een complexe diagnose.

projecten wel goed liepen, zoals het project van

Het structurele overleg tussen onze verpleegkundigen

In Indonesië was de situatie m.b.t. de COVID-

oudervoorlichting, zowel mondeling als schriftelijk.

en pedagogisch medewerkers en hun collega’s in

19-pandemie helaas ook in 2021 vergelijkbaar

De tweewekelijkse Zoom-meetings tussen de kinder-

het Dr. Sardjito Hospital, in 2020 erg enthousiast

met die in Nederland. Het land was een groot

oncologenteams van enerzijds het Dr. Sardjito

opgepakt, lag een groot deel van 2021 stil. De

deel van het jaar in lockdown en de artsen die

Hospital en anderzijds het Prinses Máxima Centrum

Indonesische kinderverpleegkundigen konden er geen

geen directe patiëntenzorg deden, werkten

vonden gewoon doorgang. Tijdens deze meetings

tijd voor vrijmaken vanwege de COVID-19-pandemie.

vanuit huis. Inmiddels mogen we het land

worden nieuwe patiënten besproken en adviezen

Dit overleg is eind 2021 weer opgestart.

wel inreizen, maar is het partnerziekenhuis in

gegeven over diagnostiek, stagering en het kiezen

Yogjakarta nog niet in staat ons te ontvangen.

van de juiste behandeling. Dit is belangrijk voor de

Promotie-onderzoek

Ook was er de verplichte quarantaine het

kwaliteit van de patiëntenzorg. Minder uitstel tot de

Er vonden regelmatig videoconferenties met

afgelopen jaar die varieerde van 7-10 dagen. Een

start van de behandeling en vaker de keuze voor het

het Indonesische onderzoeksteam plaats om de

bezoek was dus niet mogelijk. De uitdagingen

juiste behandelprotocol. Daar profiteren de patiëntjes voortgang van de promotietrajecten te bespreken.

in de patiëntenzorg waren vergelijkbaar met
die in Nederland. Procedures in diagnostiek
vertraagd en in afwachting van COVID-19-testen,
kinderverpleegkundigen waren ‘uitgeleend’ aan
afdelingen voor volwassen patiënten en er was
met regelmaat tekort aan medicamenten en
bijvoorbeeld bloedtransfusies.

Indonesische en Nederlandse collega’s
tijdens een online symposium
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De vier Indonesische promovendi en de betrokken

Publicaties

Stages

Indonesische kinderartsen en kinderoncologen

In 2021 zijn artikelen gepubliceerd over o.a.

Twee Nederlandse studenten Geneeskunde van de

doen in samenwerking met ons Nederlandse team

de behandelingsresultaten van kinderen met

Vrije Universiteit hielpen tijdens hun wetenschappelijke

onderzoek naar o.a.:

retinoblastoom, de impact van Universal Health

stage bij het onderzoek naar de palliatieve

• De resultaten van de kankerbehandeling

Coverage op kinderkanker in Indonesië, en de

zorgbehoeften van kinderen met kanker en hun

• De kwaliteit van leven van kinderen tijdens hun

wereldwijde problematiek van physician dual

ouders in Indonesië. Er werden hiervoor ouders van 49

practices. Een ander artikel over acute lymfatische

Indonesische kinderen die zijn overleden aan kanker

• Nut en noodzaak van ouder supportbijeenkomsten

leukemie is in de laatste fase voor publicatie en zal in

geïnterviewd met behulp van vragenlijsten.

• Verbetering van palliatieve zorg in het Dr. Sardjito

2022 gepubliceerd worden.

behandeling

Hospital
• Communicatie van kinderoncologisch

Een Nederlandse student van International
Development Studies aan de Universiteit Utrecht

ziekenhuis-personeel over complementaire

deed onderzoek naar de impact van het COVID-19-

alternatieve geneeskunde en hoe dit de

overheidsbeleid op het welzijn en de behandeling

therapietrouw van kinderen met kanker

van kinderen met kanker in Indonesië. Naast twee

kan beïnvloeden.

uitgebreide literatuurstudies werden hiervoor
zowel Nederlandse als Indonesische artsen,

Judith Spijkerman

verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers

Judith Spijkerman is een Nederlandse

geïnterviewd. Tevens werden interviews

kinderarts in opleiding tot kinderoncoloog.

afgenomen bij ouders van kinderen met

Zij gaat twee jaar naar Java om de

kanker in Indonesië.

Indonesische collega’s te helpen met het
verbeteren van de patiëntenzorg en het
opzetten van onderzoek. Het plan van
aanpak is gereed en voorbereidingen zijn in
volle gang. Vanaf zomer 2022 start haar taak
in Yogyakarta en Bandung.
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VERVOLG ACTIVITEITEN & RESULTATEN

Kenia
Werkbezoek & Onderwijs

was de behandeling van kinderen met acute myeloide
leukemie, die tot dan toe vrijwel allemaal overleden.
Ook werd een protocol voor een bepaalde vorm
van hersentumoren ingevoerd. In 2021 werd bij 294
kinderen voor het eerst de diagnose kanker gesteld,

Het twinning programma met het academische

en bij 243 van hen werd een behandeling gestart met

ziekenhuis in Eldoret, Moi Teaching & Referral

de intentie om te genezen. Voor acute lymfatische

Hospital (MTRH) werd ook in 2021 in zeer

leukemie bleek de overleving na drie jaar bijna 20%

gasthoogleraar. Gestimuleerd hierdoor werd ook een

belangrijke mate mogelijk gemaakt door een

te zijn, een verdubbeling van de kans helemaal aan

belangrijk project gestart om verpleegkundigen op te

geoormerkte gift van AFAS Foundation aan World

het begin van onze samenwerking. Voor kinderen met kunnen leiden tot kinderoncologieverpleegkundigen.

Child Cancer NL. Maar net zoals voor de andere

een kanker in de nieren, bleek de kans op genezing

Eind 2021 was het curriculum nagenoeg afgerond, na

twinning programma’s, is ook het Máxima zelf

meer dan 60%, ook een verdubbeling sinds het begin

goedkeuring van het finale plan door de CEO van het

een belangrijke sponsor, door een twintigtal

van onze samenwerking. Om goed te monitoren

MTRH, zal het gestuurd worden naar de Council of

professionals tot acht werkdagen per jaar te laten hoeveel patiënten er zijn, en hoe het hen vergaat, is
besteden aan Outreach-activiteiten. Daardoor

Nursing in Nairobi.

het erg belangrijk een goede dataregistratie te hebben.

bestaat het ‘Team MTRH’ naast de kinderoncoloog Daartoe werd in de loop van 2021 een projectmanager Ten aanzien van een van de researchprojecten, op het
en teamcoördinator Gertjan Kaspers, ook

‘DATA’ aangesteld, Laura van Tinteren.

grensvlak met zorg, werd in 2021 hard gewerkt aan

uit verpleegkundigen (Lisa Zwiers en Rinkse

het voorbereiden van de zogenaamde ‘Vincristine-

Meesters), medisch pedagogisch zorgmedewerkers Op meerdere momenten werd online onderwijs

studie’, met name door Aniek Uittenboogaard. In dit

(Karin van Gils en Sanne Timmerman), en

gegeven, en tijdens het werkbezoek in september

project wordt (uiteraard alleen na informed consent)

labexperts (Valérie de Haas en Anja de Jong).

uiteraard fysiek, zowel aan artsen en verpleeg-

bij kinderen in het MTRH die meerdere toedieningen

Saskia Mostert draagt als coördinator van het

kundigen als aan het psychosociale team. Voor het

van vincristine te wachten staan, bloed afgenomen

wetenschappelijk Outreach-onderzoek bij aan

eerst in twaalf jaar kon de workshop Kinderoncologie

voor het bepalen van de spiegels van dit cytostaticum.

meerdere onderzoeksprojecten in Kenia.

in januari niet plaatsvinden vanwege de COVID-

Bepalingen die overigens in Nederland worden gedaan,

19-pandemie en met name de maatregelen

dus een logistieke uitdaging. Indien de spiegels te laag

Ten aanzien van de zorg, werd tijdens het werkbezoek daartegen. Een bijzondere prestatie is dat MTRH

zijn (en er zijn sterke aanwijzingen dat dit relatief vaak

in september stilgestaan bij alle behandelprotocollen.

inmiddels een viertal kinderartsen aan het opleiden

het geval is), dan krijgen de kinderen een volgende gift

Een van de aanpassingen die we hebben aangebracht

is tot kinderoncoloog, met Gertjan Kaspers als

in een hogere dosering - met uiteraard weer spiegel-

10 · Jaarverslag 2021 · Stichting World Child Cancer NL

Onderzoek

Larissa Klootwijk, eveneens een Nederlandse promovendus, is gestart met het Childhood Cancer Aware

bepalingen en zorgvuldig de bijwerkingen bekijkend.

Twee Keniaanse promovendi, Sandra Langat en Gilbert ness Project, dat zich focust op verbetering van het

Plan is dus een geïndividualiseerde behandeling, die

Olbara, doen in samenwerking met ons Nederlandse

vroegtijdig herkennen van kinderkanker-symptomen,

moet bijdragen aan een betere kans op genezing.

team onderzoek naar o.a.:

het sneller zoeken van medische hulp en adequate

• De invloed van de Keniaanse ziektekostenverzekering verwijzing van kinderen met kanker naar het MTRH.
Eind november maakte Gertjan Kaspers nog een

(National Hospital Insurance Fund) op de

bestuurlijk werkbezoek aan Kenia, waarbij samen

behandelingsresultaten van kinderen met kanker;

met de voorzitter van World Child Cancer NL, Ferry
van Schoonhoven, en de Nederlandse ambassadeur
in Kenia, Maarten Brouwer, een streekziekenhuis

• De behandeling en overleving van kinderen met
osteosarcoom;
• De invloed van een oudervoorlichtingsprogramma

werd bezocht, het MTRH zelf, de Moi University én

en oudersupportbijeenkomsten op de

het ‘public hospital’ in Nairobi, het Kenyatta National

overlevingskansen van kinderen met kanker.

Hospital. In het MTRH én het KNH konden we nog
namens Hockeyclub Houten prachtige cheques

De Nederlandse promovendus Jesse Lemmen

overhandigen voor toekomstige speelfaciliteiten

(foto) is van start gegaan met het Childhood Cancer

voor kinderen. Dat geld was door die hockeyclub

Survivorship Project, dat zich richt op de late

opgehaald naar aanleiding van het tragische

effecten, stigmatisering en sociale reïntegratie van

overlijden van hun teamgenote, Alicia Franken, die

overlevenden van kinderkanker na hun behandeling in

op 15-jarige leeftijd overleed aan kanker. In Nairobi

het Moi Teaching and Referral Hospital.

spraken we ook nog uitgebreid met de lokale
staatssecretaris volksgezondheid over kinderkanker,
en wat de regering zou kunnen doen. Deze

In 2022 zullen ook twee nieuwe Keniaanse
promovendi de beide projecten komen versterken
om samen met hun Nederlandse collega’s de
vroegdiagnostiek en nazorg te verbeteren.
In 2021 werden er artikelen gepubliceerd over o.a.:
• De behandelingsresultaten van kinderen
met acute lymfatische leukemie;
• De perspectieven van Keniaans ziekenhuispersoneel
op de rol van hun eigen therapietrouw bij het falen
van kinderkankerbehandeling;
• De overlevingskansen van Wilms-tumor;
• De behandeling van acute
myeloide leukemie.

ontmoeting heeft geleid tot een bijeenkomst over

Drie Geneeskundestudenten van de Vrije Universiteit

kinderkanker in Kenia in april 2022, georganiseerd

hielpen in het MTRH bij het verzamelen van data uit

door de ‘National Cancer Institute’. Een belangrijke

de medische dossiers over de behandelingsresultaten.

ontwikkeling dat kinderkanker nu op de landelijke

Een Nederlandse student van International Develop-

agenda staat.

ment Studies aan de Universiteit Utrecht deed een
uitgebreide literatuurstudie naar de impact van het

Al met al een zeer actief jaar in bijzondere tijden.

COVID-19-overheidsbeleid op de gezondheid en toegang tot medische zorg van kinderen in Oost-Afrika.
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VERVOLG ACTIVITEITEN & RESULTATEN

Kosovo
In november werd een werkbezoek gebracht aan de

Naast de werkbezoeken vond

twinning partner in Kosovo, University Clinical Center

afgelopen jaar tweewekelijks een

Kosovo (UCCK); Tijdens deze week werd onderwijs

videoconferentie plaats. Hierin

gegeven aan dokters en verpleegkundigen van

worden alle nieuwe patiënten en

de afdeling. Ook werden vijf projecten besproken

de patiënten onder behandeling

waaraan de komende tijd gezamenlijk gewerkt wordt:

in het UCCK besproken, en komt

• Opzetten protocollen supportive care;

per keer een onderwerp voor

• Implementatie nieuwe database;

onderwijs ter sprake.

• Implementatie/update van huidige protocollen;
• Folders patiëntinformatie beschikbaar maken voor

Verbeterde diagnose

ouders;
• Training van verpleging en dokters ten aanzien van

Voor nieuwe patiënten

centrale lijnen en voorbereiding voor implementatie. met verdenking leukemie, wordt sinds 2020
Aansluitend aan het werkbezoek van het Máxima

het project uitgebreid kan worden met niet alleen

flowcytometrie op het bloed en beenmerg door

flowcytometrie bij diagnose; maar men ook zelf de

het UCCK-team zelf verricht. Twee kinderartsen

MRD (minimal residual disease) kan bepalen. Hiertoe

twinning-team aan UCCK, vond in november-december uit het team zijn hiervoor opgeleid. Middels dit

zullen de kinderartsen getraind gaan worden door

een werkbezoek plaats van twee kinderartsen uit

onderzoek kan men zelf de diagnose stellen, waarna

het Máxima.

het UCCK-team aan het Máxima. In deze week werd

in combinatie met de moleculaire diagnostiek voor

training on the job gegeven, waarbij onderwerpen

de leukemie samples die in het Máxima verricht

uit hematologie, neuro-oncologie en solide tumoren

wordt het juiste behandelplan gestart kan worden.

aan de orde zijn geweest. Ook werden hebben zij

Dit project werd met succes gecontinueerd. Het

geobserveerd wat de rol is van verpleegkundig

proces is in werking gezet (door de directeur

specialisten en pedagogisch medewerkers.

van het kinderziekenhuis UCCK) om een nieuwe
flowcytometer voor de afdeling te kopen, zodat
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VERVOLG ACTIVITEITEN & RESULTATEN

Malawi

Master Course
Pediatric Oncology

In het twinning ziekenhuis in Malawi, het Queen

In april van 2021 werd module 2.4 van de master

Elisabeth Central Hospital (QECH) in Blantyre, wordt

course over solide tumoren aangeboden, in

op allerlei gebieden stapsgewijs gewerkt aan het

een hybride variant met de meeste deelnemers

verbeteren van de zorg.

online. In november 2021 volgde alweer de derde
master course, met module 1: General aspects of

Voor het QECH ging in 2021 de patiëntenzorg

pediatric oncology.

grotendeels gewoon door, ondanks de COVID-19pandemie. Als gevolg van de pandemie was een

Voor het eerst werd gewerkt volgens het

werkbezoek aan het QECH echter niet mogelijk. Dit

zogenaamde flipped classroom concept.

werd zoveel mogelijk vervangen door veelvuldig

Deelnemers krijgen veel lesmateriaal al

contact via telefoon en videoconference om patiënten

aangeboden voor de ‘live dagen’. Op die manier

te bespreken, advies te geven en de voortgang van de

kon tijdens die twee dagen in het Máxima veel

diverse projecten te bewaken. 

meer worden gewerkt aan moeilijke casussen en
was er veel tijd voor interactieve sessies.

In 2022 hopen we weer volledig aanwezig te zijn in
Malawi en het twinning programma voort te zetten.

Afsluitend kregen alle deelnemers weer de

Begin mei 2022 staat het eerste werkbezoek gepland.

kans om later in het jaar nog uiteenlopende
lesmateriaal te bekijken op onze website.
Een heel succesvol concept, met vele
tevreden deelnemers uit omringende landen,
onder wie uiteraard ook deelnemers uit de
partnerziekenhuizen van het Máxima.
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Projecten
Supportive care
De afgelopen jaren waren er meerdere verzoeken

Supportive Care Indonesië

van de twinning ziekenhuizen voor hulp bij het

In het Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta zijn in

verbeteren van supportive care bij kinderen met

2020 en 2021 voorbereidingen getroffen voor een

kanker. Supportive care ofwel ondersteunende

nieuw supportive care-project om de kwaliteit

zorg bestaat uit alle interventies die erop gericht

van leven van jonge kankerpatiënten en hun

zijn om de bijwerkingen en complicaties van

families te verbeteren. Naast het reeds geboden

de kankerbehandeling op te vangen. Zoals de

oudervoorlichtingsprogramma, het gebruik van

behandeling van infecties, misselijkheid, pijn

medicatiedagboekjes en de supportbijeenkomsten

en voedingsondersteuning. De kwaliteit van de

voor ouders willen we de zorg voor kinderen met

supportive care beïnvloedt de intensiteit van

kanker aanzienlijk verbeteren door middel van:

behandeling die de kinderen kunnen tolereren, en
daarmee de genezingskans. Bovendien leidt goede

• Regelmatige en gestructureerde symptoom- en

ondersteunende zorg tot een betere kwaliteit van

kwaliteit-van-leven-meting van alle kinderen met

leven. Op dit werkgebied staan patiënten, artsen en

kanker.

verpleegkundigen heel dicht bij elkaar. Veel kinderen

• Het geven van preventieve antibiotica om de kans

met kanker in arme landen overlijden eenvoudigweg

op infecties en daarmee de kans op overlijden te

door complicaties van de behandeling en daarmee

verminderen.

dus door tekortschietende ondersteunende zorg.

• Programma om de palliatieve zorg voor kinderen

Hier is enorme winst te halen. Daarvoor zijn reeds

die niet meer te genezen zijn te verbeteren.

in 2020 projecten opgezet, in samenwerking met

Inmiddels is op dit onderwerp een needs

de twinning ziekenhuizen in Indonesië en Afrika,

assessment uitgevoerd waaruit blijkt dat o.a. meer

die de supportive care van kinderen met kanker, en

aandacht nodig is voor psychosociaal lijden van

daarmee de kwaliteit van leven én de genezingskans,

patiënten. We zetten in op een betere begeleiding

zullen verbeteren.

van kinderen en hun families.
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Vervolg Projecten

Verbetering ondersteunende zorg in Afrika

Binnen het Wilms Tumor Africa-project
(veelvoorkomende niertumor bij kinderen) werd

CANCaRe Africa - Childhood Cancer Care and

een aangepaste behandelrichtlijn gepubliceerd

Research in Africa - bestaat uit drie projecten die

op de SIOP-website. SIOP is de wereldwijde

worden uitgevoerd in negen ziekenhuizen in zes

beroepsvereniging van kinderoncologie-

Afrikaanse landen en wordt gecoördineerd vanuit

professionals, zij kunnen nu allen gebruik

vanuit de partnerziekenhuizen in Malawi en het

maken van deze behandelrichtlijn. Tevens werd

Máxima.

bekend dat in de eerste vier jaar van het project
de therapy abandonment is afgenomen (23%

Voor het SUCCOUR-project - Supportive Care

naar 12%), de overleving aan het einde van de

for Children with Cancer in Africa - werd in

behandeling is toegenomen van 52% naar 68,5%

2021 de analyse van data en publicatie van de

en de overleving na 2 jaar naar 49,9%.

resultaten gerealiseerd. Gekeken is naar de
huidige ondersteunende zorg, met speciale

Met het project ’Towards zero percent

aandacht voor voedingsondersteuning, koorts

abandonment’ zorgen we dat meer patiënten

tijdens behandeling, het afmaken van de

de behandeling afmaken, o.a. door families te

behandeling en sterfte tijdens de behandeling.

steunen in reiskosten bij ziekenhuisbezoek.

Gegevens van in totaal 2.520 patiënten zijn

Daarnaast publiceerden we een artikel over

verzameld. De sterfte tijdens de eerste drie

de ‘baseline’; in 2019 werd in 19% van de

maanden behandeling was 15%. Met deze

gevallen van veelvoorkomende kinderkanker

gegevens prioriteren we de interventies binnen

de behandeling niet afgemaakt. Deze nullijn

gerichte supportive care in de deelnemende

hanteren we voor interventies. Inmiddels is

ziekenhuizen.

duidelijk dat dit percentage enorm gedaald is,
naar 7%, door de interventies van ons project.
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Fondsenwerving

Martinus, een
kinderkanker-

Het werven van middelen om het Outreach-programma mogelijk te maken is de

survivor,

belangrijkste activiteit van World Child Cancer NL. De samenwerking met en steun van

overhandigde zelf

founding partner AFAS Foundation is hierin essentieel; AFAS staat aan de basis van het

de cheque die hij

programma en geeft ons de kans om de twinning programma’s zodanig te ontwikkelen

met acties met zijn

dat groei en uitrol naar meerdere landen in de nabije toekomst mogelijk worden.

school inzamelde.

Acties derden

De benefietactie, gestart door Alicia Franken, heeft

krijgen, kwamen leerlingen, docenten en ouders in

Net als het jaarlijkse gala moesten sommige

maar liefst € 64.427,- opgebracht. Alle hockeyers

actie. Van een dansmarathon tot het inzamelen van

benefietacties van derden worden uitgesteld

en supporters kwamen in actie voor kinderen met

statiegeldflessen; ze kwamen uiteindelijk tot maar

door de Covid-19-pandemie. Maar enkele acties

kanker in Kenia. Een fantastisch resultaat!

liefst € 11.713,-, een geweldige prestatie! Begin juli

konden gelukkig doorgaan of werden later in

kwam Martinus langs om de cheque te overhandigen

2021 georganiseerd. Op deze pagina een paar

Basisschool Dagobert in Tiel zamelde geld in

en kreeg hij een exclusieve rondleiding bij de

mooie voorbeelden.

voor het Outreach-programma van het Prinses

research-afdeling van het Máxima.

Máxima Centrum. Martinus werd behandeld bij

Actie Hockeyclub Houten | Eind augustus

het Máxima, gelukkig gaat het nu goed met hem.

Overige giften en acties | Van de vele giften

2021 eindigde een grote actieweek met veel

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen

van donateurs willen we er één in het bijzonder

activiteiten met alle hockeyteams van HC Houten.

met kanker in arme landen een goede behandeling

uitlichten. Fonds Klinkerpad wil gemotiveerde
jongeren die in een achterstandssituatie verkeren,
in staat stellen zich te ontwikkelen om zelfstandig
te kunnen meedoen in de samenleving. Het steunt
sociale projecten die vallen binnen deze doelstelling.
De gift van Fonds Klinkerpad bestaat uit het opleiden
van twee kinderoncologen in Kenia.

< Actie HC Houten, geïnspireerd door hun zieke en
inmiddels overleden teamgenoot Alicia Franken
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Communicatie
In 2021 is onze digitale nieuwsbrief Update voortgezet, waarmee we zo’n drie keer per jaar sponsors,
relaties en andere geïnteresseerden informeren
over ontwikkelingen, mijlpalen en resultaten. De
nieuwsbrief verschijnt in het Nederlands en Engels.

Nieuwsbrieven

Zowel de Nederlandse als buitenlandse twinningleden maakten ook in 2021 regelmatig vlogs
van hun werkzaamheden, zoals de regelmatige
videoconferenties, de halfjaarlijkse master course,
het oudervoorlichtingsprogramma, etc.

Vlogs

Bij ons twinning ziekenhuis in Kenia zijn nieuwe
video’s gemaakt om de resultaten van de afgelopen
jaren en de ambities voor de nabije toekomst over
het voetlicht te brengen.

Video
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Risico’s en onzekerheden
In de afgelopen twee jaar hebben
we gezien dat een wereldwijde
pandemie een belangrijk risico
is voor de uitvoering van het
twinning programma. Allereerst
en het meest belangrijk is het
nadelige effect voor de kinderen
met kanker in arme landen.
Zij hebben te maken met de
neveneffecten van de pandemie
en de bijbehorende maatregelen.
Diagnoses worden nog later
gesteld, behandelingen gaan soms
niet door of worden uitgesteld
omdat ze niet naar het ziekenhuis
kunnen reizen, diverse medicijnen
zijn niet of minder beschikbaar,
er zijn minder bloedtransfusies
(omdat donoren niet kunnen
reizen naar de transfusiedienst) en
er zijn zelfs periodes geweest dat
er te weinig artsen waren, omdat
die teruggeroepen werden naar
de ziekenhuizen in het platteland
waar ze vandaan kwamen.
Daarnaast kunnen onze experts
geen werkbezoeken afleggen en
kunnen artsen en onderzoekers
uit partnerziekenhuizen
niet naar Nederland komen
door de reisbeperkingen.
Desalniettemin hebben we gezien
dat de kennisoverdracht en de
gezamenlijke onderzoeksprojecten
grotendeels doorgaan door online
trainingen en overleg. In 2021
konden we weer beperkt reizen en
we zien nu al het positieve effect
daarvan.

Daarnaast zijn als belangrijkste
risico’s en bijbehorende
maatregelen aan te merken:
• Onveilige en/of onrustige
situatie in het land/regio van de
twinning partner: deze proberen
we te voorkomen door een zeer
zorgvuldige selectie van twinning
partners in zo stabiel mogelijke
landen. Daarnaast onderhouden
we goede relaties met en zorgen
we voor regelmatige informatie
updates vanuit het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en de
Nederlandse ambassades in de
landen waar we actief zijn.
• Onwenselijk gedrag
medewerkers bij het werken
met kwetsbare groepen als
zieke kinderen. World Child
Cancer NL heeft in overleg met
koepelorganisatie World Child
Cancer Global een Code of
Conduct, Child Safeguarding Policy
en Code of Ethics vastgesteld. Alle
medewerkers van het twinning
programma dienen kennis
te nemen van en te werken
volgens de hierin vastgelegde
richtlijnen. Voordat zij aan de slag
gaan bij een partnerziekenhuis,
dienen zij de Code of Conduct
te ondertekenen. Medewerkers
worden gestimuleerd om
misstanden te melden bij het
management van het programma.
Daarnaast geldt voor hen de
klokkenluidersregeling van het
Prinses Máxima Centrum.

Kenyatta National Hospital in Nairobi is het
oudste ziekenhuis in Kenia en ook het academisch
ziekenhuis van University of Nairobi College of Health
Sciences. Met 1800 bedden is het een van de grootste
ziekenhuizen van Oost-Afrika. Al een aantal jaren is
er kinderoncologische zorg beschikbaar, die tot voor
kort werd gecoördineerd door pathologen, omdat er
geen gespecialiseerd kinderarts was. Sinds 2020 is
de Keniaanse dr. Irene Nzamu, na haar training tot
kinderoncoloog in Uganda, teruggekeerd om zich in
te zetten voor kinderen met kanker. Het ziekenhuis
heeft drie kinderoncologische afdelingen met in totaal
80 bedden. Ook worden er kinderen met oogtumoren
opgenomen op de afdeling oogheelkunde. Het
ziekenhuis heeft naar schatting ruim 300 nieuwe

Vooruitblik 2022
Nieuwe twinning programma’s in Indonesië, Kenia en Tanzania
Sinds 2021 exploreren wij de samenwerking met twee ziekenhuizen in
sub-Sahara Afrika en een in Indonesië. In 2022 verwachten wij de samenwerking
te bekrachtigen en te starten met deze twinning programma’s.
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diagnoses kinderkanker per jaar.
Het twinning programma richt zich met name op
verpleegkundig en medisch onderwijs. Najaar 2022
hopen we met ons team voor artsen en verpleeg
kundigen een seminar kinderoncologie te geven.

Voor alle locaties is een team
samengesteld van verpleegkundigen,
kinderoncologen, pedagogisch
medewerkers, en met ondersteuning
vanuit de afdeling pathologie.
Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC)

Dr. Hasan Sadikin Central General Hospital

Naast het faciliteren van de lopende twinning pro

in Moshi, Tanzania. Met ruim 60 miljoen

in Bandung, Indonesië. Dit ziekenhuis heeft

gramma’s en projecten, stimuleren we in 2022 vaker

inwoners en veel kinderen kan Tanzania meer

momenteel ruim 200 nieuwe kinderen met kanker

fysiek werkbezoek van medewerkers van de partner

dan 4000 nieuwe diagnoses kinderkanker per jaar

per jaar, en wil heel graag samenwerken. Op

ziekenhuizen in Indonesië, Kenia, Kosovo, Malawi

verwachten. Het KCMC richt zich op de noordelijke,

wetenschappelijk gebied loopt dat al, en dat is ook

en Tanzania aan het Máxima. Face-to-face contact is

oostelijke en centrale zone van Tanzania. Het

een belangrijk aandachtsgebied voor de toekomst.

belangrijk voor de samenwerking, het bewaken van

oncologieprogramma werd gestart in 2013 en sinds

Uiteraard naast het adviseren op het niveau van

projectvoortgang en het maken van nieuwe plannen.

2021 is er een kinderoncologieprogramma, onder

individuele patiënten en van algemene zaken

En zeker ook voor de lobby bij overheden en samen

leiding van dr. Esther Majaliwa. Zij is sinds eind

inzake patiëntenzorg, en het opleiden van artsen

werking met andere organisaties, om bijvoorbeeld het

2020 kinderoncoloog na haar opleiding in Kaapstad,

en verpleegkundigen in de kinderoncologie.

belang van een ziektekostenverzekering voor kinderen

Zuid-Afrika. De kinderoncologie-afdeling heeft plaats

met kanker en hun gezinnen te benadrukken.

voor ongeveer 30 kinderen. Het afgelopen jaar zijn
er 150 kinderen met kanker gediagnostiseerd en

Met de uitgebreidere aanpak in Kenia hopen we

behandeld. Het is de verwachting dat dit aantal

genezing van 60% van de curable cancers te bereiken

de komende jaren fors groeit, met >300 nieuwe

in 2030, én zo een concept te ontwikkelen dat in de

diagnoses kinderkanker per jaar. De samenwerking

andere partnerlanden geïmplementeerd kan worden.

richt zich op het onderwijs van artsen en

Daarnaast zetten we ons net als in 2021 actief in voor

verpleegkundigen en het verbeteren van diagnostiek

de nieuwbouw en inrichting van een gespecialiseerde

middels pathologie- en morfologie-ondersteuning.

kliniek voor kinderen met kanker op het terrein van ons
partnerziekenhuis in Kenia.
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World Child Cancer
in de toekomst
Op gebied van fondsenwerving, de kerntaak van World Child
Cancer NL, zal er naast veel aandacht voor het essentiële
partnership met AFAS Foundation, worden ingezet op voortzetting
en uitbreiding van de fundraising-acties die door derden voor
ons worden georganiseerd. Daarnaast doen we ons best om
huidige samenwerkingen met fondsen, stichtingen, particulieren
en bedrijven te bestendigen dan wel uit te breiden, en nieuwe
bronnen van financiering aan te boren. Daartoe zal medio 2022
een extra fondsenwerver in dienst treden.

Integratie World Child Cancer Global
In 2022 willen we meer samenwerken met World Child Cancer UK
en USA om als één orgaan actief te zijn. Op zowel communicatieals fondsenwervend gebied zullen we afstemmen hoe en wanneer
we communiceren om zodoende meer synergie en effectiviteit te
bereiken bij multinationals.
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Jaarrekening 2021
Stichting World Child Cancer NL
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activiteiten

Algemeen
Alle activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling, tenzij anders vermeld.

Doel en missie
De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor bestrijding van kinderkanker wereldwijd, met name door
het bewerkstelligen van meer genezing, minder pijn en betere kwaliteit van leven voor patiënten met
kinderkanker en al hetgeen hiermee in verband staat of houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het (doen) werven van fondsen ter bevordering
en financiering van preklinisch en klinisch onderzoek op het gebied van kinderkanker met een nadrukkelijke
internationele impact; samenwerking tussen ziekenhuizen in rijke landen met ziekenhuizen in armere landen,
in de vorm van zogenaamde twinning programma’s en materiele voorzieningen, en al hetgeen met
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en
ander voor zover het bijdraagt aan bovengenoemde doelstelling van de stichting.
De missie van de stichting is: een wereld zonder kinderkanker.
De stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst en/of het behartigen van commerciële
belangen. Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters, bestuurders
of derden, tenzij deze uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettelijk geoorloofde middelen die de stichting
ten dienste staan.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden. Deze tegoeden worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Reserves en bestemmingsfondsen
Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. Het eigen vermogen wordt ingedeeld in reserves
en fondsen.

Algemene reserve
Donaties zonder bestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Bestemmingsfondsen
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. De middelen die per balansdatum
nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst.
Jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 650
Fondsenwervende organisaties.
Fusie
Stichting World Child Cancer - The Netherlands (verkrijgende rechtspersoon) en Stichting Wereld Zonder
Kinderkanker (verdwijnende rechtspersoon) zijn op 1 april 2021 juridisch gefuseerd. Met ingang van
1 januari 2021 heeft Stichting World Child Cancer - The Netherlands de financiële gegevens van Stichting
Wereld Zonder Kinderkanker in de jaarrekening verantwoord.
Vestigingsadres
Stichting World Child Cancer - The Netherlands (statutaire zetel Amsterdam,
geregistreerd onder KvK-nummer 68101732) is gevestigd op Heidelberglaan 25 te Utrecht.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de fondsenwervende
activiteiten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten
De ontvangen of toegekende baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toekenning tenzij
anders vermeld.
Lasten
De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat jaar te
realiseren opbrengsten, zijn aangegaan. De kosten worden verwerkt op het moment van ontvangst van de
factuur in het jaar waarop het betrekking heeft.
Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten
en niet worden toegerekend aan de doelstelling.
Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van adequate besturing
en beheersing.








 




























-o
-
-

K

































24 · Jaarverslag 2021 · Stichting World Child Cancer NL














































-’
‘
’







-


















-







































-






























-
k



























 









 

















































-
k

25 · Jaarverslag 2021 · Stichting World Child Cancer NL

-
-
-






















































































 



-
k







 











-
k






 













 








 




Gebeurtenissen na balansdatum

Er
zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Partners

Queen Elizabeth
Central Hospital
Blantyre, Malawi

Stichting World Child Cancer NL
Heidelberglaan 25 · 3584 CS Utrecht
info@worldchildcancer.nl
IBAN NL23 FVLB 0226 7950 12

www.worldchildcancer.nl
World Child Cancer NL
heeft de ANBI-status.
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Een wereld zonder kinderkanker

