
www.kankerinbeeld.nl

Waarom VRIEND worden?
Zingen betekent voor de koorleden plezier, even ontsnappen aan de werkelijkheid 
die soms heel zwaar kan zijn door het leven met of na kanker. Dit geldt niet alleen 
voor (ex-)patiënten maar ook voor hun naasten. Mensen ontdekken dat zij meer zijn 
dan hun ziekte. Met zingen ervaren zij ‘wat ze wel kunnen, in plaats van wat niet 
meer mogelijk is’. Zingen geeft hen kracht, troost en steun.

Zingen voor je Leven
Elk Zingen voor je Leven koor en de Stichting Kanker in Beeld, waar het koor deel 
vanuit maakt, zijn geheel afhankelijk van giften en sponsorgelden. Dit is vaak een 
wankele, onzekere basis. Stichting Kanker in Beeld en Zingen voor je Leven koor  
Almere hebben hun krachten gebundeld in deze Vrienden-actie. De opbrengst van  
de actie wordt fifty/fifty gedeeld.

Word Vriend!
van Zingen voor je Leven koor Almere 

en Stichting Kanker in Beeld



Hoe wordt U Vriend?
U kunt al vanaf € 25,- Vriend worden. Vul het machtigingsformulier in  
en geef het mee aan degene die u Vriend gemaakt heeft. 

Wat krijgt u als Vriend?
• Jaarlijkse uitnodiging om een koorrepetitie bij te wonen
• Uitnodigingen voor evenementen georganiseerd door Kanker in Beeld
• 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief

Stichting Kanker in Beeld
Onze stichting zet zich in voor creatieve expressie activiteiten voor 
mensen die geconfronteerd zijn met kanker, zoals zingen, schrijven, 
improvisatietheater en beeldend werken. Het koor Amsterdam 
maakt deel uit van het korennetwerk van Kanker in Beeld (35 koren). 
Kanker in Beeld ondersteunt de koren o.a. met een startsubsidie, 
PR, deskundigheidsbevordering en regionale korendagen.

Zingen voor je Leven koor Almere
Het koor in Almere vierde in 2019 haar tienjarig 
bestaan met een vaartocht en een prachtig  
jubileumconcert. We vieren het leven met een 
enthousiaste groep mensen waar een ieder zeer 
welkom is. Het koor wordt geleid door dirigente 
Heleen van der Heul, zij begeleidt het koor op  
piano en accordeon.

Ja  Ik machtig Stichting Kanker in Beeld om jaarlijks het volgende bedrag  
als donatie van mijn bankrekening af te schrijven: 
 

 € 25,-      € 50,-     anders; namelijk €

IBAN nummer:

Naam:  ..................................................................................................................................................................  V / M

Adres:  ............................................................................................................................................................................

Postcode:                                                Plaats: ............................................................................................................

E-mailadres:  ..................................................................................................................................................................

Datum:  ..........................................................................................................................................................................

Handtekening:  ..............................................................................................................................................................

Opzeggen van de machtiging is schriftelijk mogelijk op elk moment (na het eerste jaar) aan Stichting 
Kanker in Beeld.

“Als ik zing, 
voel ik dat  

ik leef.” 
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