4 Februari 2018 Wereldkankerdag

De 'Werelddag tegen kanker' of 'Wereld Kanker Dag' ('World Cancer Day') wordt jaarlijks gehouden op 4
februari en is ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het is
een internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij de ziekte kanker.
Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om pre
preventie,
detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven
voor mensen met kanker te onderstrepen. Ieder jaar wordt er met een speciaal thema aandacht
gegeven aan de bewustwording rondom kanker. Voor het jaar
jaar 2018 is gekozen voor het thema: Kanker
zet je wereld op zijn kop. Wat heb jij nodig?
Ook het Vicki Brownhuis besteedt deze dag extra aan de Wereldkankerdag. Dit door een rozen actie te
houden binnen de regionale ziekenhuizen. Patiënten van de diverse afdelingen
afdelingen krijgen deze dag een
roos aangeboden die zij kunnen doorgeven aan iemand die heel belangrijk geweest is voor hen tijdens
of na de ziekte. Door het geven van de roos geven zij extra blijk van waardering aan hen. Uiteraard mag
de roos ook zelf gehouden
en worden.
Op maandag 5 februari a.s. zullen weer een aantal vrijwilligers van het Vicki Brownhuis de rozen gaan
uitdelen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch en in Ziekenhuis Bernhoven in Uden
Uden. Dit
leidt vaak tot mooie gesprekken waarin het zo nuttige werk van onze vrijwilligers weer duidelijk wordt.
Vanwege het thema: ‘Kanker zet je wereld op zijn kop. Wat heb jij nodig’ overwegen we een actie: we
vragen iedereen voor één dag zijn profielfoto op sociale media op zijn kop te plaatsen. W
Wie weet
kunnen we een wereldwijde actie in gang zetten!
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