
Jij kan het verschil maken door vriend te worden van het Belgisch KinderKanker Steunfonds 
(BKKS). Samen met ons steun je ruim vijftig gezinnen. Jouw bijdrage betekent een directe hulp. 
De vrijwilligers van BKKS staan namelijk de gezinnen met een kind dat te kampen heeft met 
kanker bij op maat.

Je gift biedt veel.

 Emotionele steun en verlichting voor het hele gezin
Troost schuilt soms in de kleine dingen. Een luisterend oor tijdens huisbezoeken. Een warm moe-
derdagcadeau voor alle moeders. Een attentie voor broers en zussen. Ziekenhuisbezoeken met 
een verrassing. Ga even naar onze Facebookpagina en zie wat we allemaal kunnen doen met 
jouw steun.

 Financiële bijstand op maat
Kosten lopen al snel fors op, zelfs met een hospitalisatieverzekering. Maar het zieke kind heeft 
natuurlijk de absolute prioriteit. BKKS helpt financieel met extra bijdragen waar en wanneer dat 
nodig is. Zo draagt je gift bij tot, bijvoorbeeld, het vergoeden van vervoer naar het ziekenhuis, of 
tot een bijdrage in geval van onverwachte of niet gedekte kosten.

 Laat wensen en dromen uitkomen
Verlicht alle zorgen heel even met een ‘vergeetmoment’. Denk aan een bezoekje aan Pairi Daiza. 
Of misschien komt prinses Doornroosje wel even langs? Andere kinderen hebben dan weer nood 
aan een tablet wanneer hun ouders daar de middelen niet voor hebben. Wil jij bijdragen tot een 
onvergetelijk lichtpunt?

Het is onze droom om alle gezinnen met een kind getroffen door kanker te ondersteunen. Help 
je mee? Vul het formulier in bijlage in en word vriend van BKKS.

 Hartelijk bedankt!

Help gezinnen
met een kind

getroffen door kanker

... en word hun lichtpunt
in donkere dagen.

Hoe bied je betekenisvolle hulp?

Het Belgisch KinderKanker Steunfonds vzw (BKKS) is een organisatie die volledig op vrijwilligers 
draait, en die zich sinds 2011 inzet voor gezinnen met een kind getroffen door kanker. Wij steunen 
onze gezinnen met sociale en financiële steun op maat.
BKKS vzw, Diesterstraat 67 - bus 001, 3800 Sint-Truiden, 011/19.28.19, info@bkks.be

 Wie is het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds?
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 “Je kind heeft kanker…”

Als vriend maak je echt het verschil. Een 
maandelijkse domiciliëring zorgt voor een 
blijvend effect op het leven van de kinderen 
en gezinnen die het het meest nodig hebben.

Door de coronacrisis zijn 
veel inzamelacties, zoals de  

Warmste Week, niet kunnen doorgaan. 

Om onze werking terug naar behoren op te 
starten, hebben we echt de steun van extra 
vrienden nodig.

  We verzachten en geven warmte

Beeld je in … Je krijgt te horen dat je kind 
kanker heeft. Je wereld stort in. Je weet 
dat vijfentachtig procent van de kinderen 
met kanker tegenwoordig genezen. Maar 
wat als jouw kind bij die andere vijftien pro-
cent hoort? Wat als jouw kind niet geneest? 
Je mag er niet aan denken.

Voor BKKS is een actie pas geslaagd wanneer 
de kinderen en gezinnen tevreden zijn.We wil-
len dat ze onvergetelijke momenten meema-
ken met ons. We gaan ook aan de slag in de 
ziekenhuizen en instellingen. Daar verrassen 
we vaak een volledige afdeling met een be-
zoek. Of we brengen cadeautjes.

Dit kan alleen maar dankzij de vele vrijwilli-
gers die zich dagelijks inzetten. Moeke Mie 
en tante Ingrid haakten al honderden mut-
sen en knuffels voor de kinderen. En ze blijven 
doorhaken! Onze vrijwilligers doen huisbe-
zoeken en bieden een luisterend oor of laten 
kinderwensen in vervulling gaan. Heel wat 
handelaars zetten zich ook in voor BKKS door 
een ‘Warmste Spaarpot’ neer te zetten. Onze  
meter Zohra organiseert als LaLa Unicorn live 
dj-workshops met de kinderen. En peter Marijn 
Devalck (Balthasar Boma) draagt ons ook een 
warm hart toe.

Alleen dankzij schenkers, groot of klein, 
kunnen de vrijwilligers 
blijven helpen.

“Het zijn super geweldige mensen die de ouders helpen. 
Zonder hen hadden we er nooit gestaan. 
Als ouder heb je zo veel zorgen aan je hoofd
en je moet zien dat alles blijft draaien elke maand. 
Je weet pas hoe het voelt eens je er zelf inzit. 
Ik ben heel dankbaar voor deze mensen. 
Dank u wel, lieve mensen allemaal.”

– Getuigenis van Suzy, mama van Stephanie

Naast het persoonlijke en menselijke drama 
dat hen overkomt, loert er ook nog eens een 
financiële dreiging om de hoek.

Daarom hebben we ‘De Vrienden van BKKS’ in 
het leven geroepen. Zo kunnen we deze gezin-
nen onder meer financieel bijstaan.

Jouw maandelijkse bijdrage:

 zorgt ervoor dat de hulp aan gezinnen 
volgehouden en optimaal ingepland kan 
worden;

 is gespreid. Je hoeft je dus geen zorgen te 
maken over bankoverschrijvingen;

 is praktisch en gemakkelijk. 

Uiteraard is elke bijdrage groot of klein 
                      meer dan welkom!

  Word jij vriend van BKKS? 

Je vult een keer het bijgevoegde formulier in 
en stuurt het per e-mail naar info@bkks.be. 

Of stuur het per post naar BKKS vzw,  
Diesterstraat 67 - bus 001, 3800 Sint-Truiden.

Vanaf tien euro per maand word je onze boe-
zemvriend. Je krijgt dan ook gratis toegang tot 
onze extra activiteiten. (Toch van zodra deze 
terug mogen doorgaan in het kader van de co-
ronamaatregelen.)

We horen ouders vaak aanhalen dat het  
financieel zeer moeilijk te bolwerken is. 
Zelfs met een hospitalisatieverzekering. En 
dat ondanks het feit dat in ons land vrij veel 
van de (ziekenhuis)kosten worden terugbe-
taald. Dat zegt genoeg.

Vaak nemen beide ouders onbetaald verlof 
om de zorgen voor hun kind op te nemen.  
Of ze gaan deeltijds werken. Soms moeten ze 
op zoek gaan naar andere mogelijkheden om 
voortdurend – of op z’n minst afwisselend – bij 
hun kind te kunnen zijn.

Door dit inkomensverlies en de extra kosten 
komen gezinnen in financiële problemen.  
Eenoudergezinnen worden nog het hardst ge-
troffen.

DRINGEND

“Al één jaar ben je aan vechten tegen  
die rotziekte. Kleine kapoen, mama is zo 
trots op je. Alles wat je doet, doe je met 
een glimlach. Jij maakt mensen blij.  
Jij maakt mij blij.”

– Dagboek van Annick, mama van Mathis

Lees alle getuigenissen op onze website:
https://belgischkinderkankersteunfonds.be/getuigenissen/

Bekijk hun inzet en alle acties op onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/belgischkinderkankersteunfonds



Ik steun gezinnen met een kind getroffen door kanker met een maandelijkse gift van 

    5 euro      10 euro       20 euro    
euro

Deze gift zal elke maand overgeschreven worden naar Belgisch Kinder Kanker Steunfonds vzw,  
Diesterstraat 67A bus 001, 3800 Sint-Truiden Identificatienummer: BE09ZZZ0835627680. 
Dit zal gebeuren vanaf de eerstvolgende maand nadat dit formulier is toegekomen  
of vanaf deze datum: 

Door dit mandaatdocument te handtekenen geeft u de toestemming aan 
- de schuldeiser om invorderingen te sturen naar uw bank teneinde uw rekening te debiteren 
- uw bank om uw rekening te debiteren naargelang de instructies ontvangen van de schuldeiser
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliëring aan uw bank te vragen. De termijn om uw terugbetaling te vragen 
vervalt in principe 8 weken nadat het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd. Uw bank verstrekt u graag meer informatie over uw rechten en verplichtingen.
BKKS VZW respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens conform de Belgische en Europese wet- en regelgeving. Heb je hier vragen over, neem 
dan contact met ons op via info@bkks.be

Samen met ons maakt u vanaf nu hét verschil voor een gezin met een kind getroffen door kanker!

Ja, ik help gezinnen 
met een kind getroffen door kanker

… en word hun lichtpunt
 in donkere dagen.

E-mailadres: 

Telnr. : 

Datum:           Handtekening: 

(optioneel)

Ik kan mijn bijdrage elk moment aanpassen of stoppen door 
contact op te nemen met info@bkks.be

MIJN GEGEVENS

Naam

Voornaam

Adres       

Huisnr. Bus Postcode  

Gemeente

Geboortedatum

Rekeningnummer:

(optioneel)
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