
Foto- en videobeelden: KWF verlicht 
Madurodam met duizenden lampionnen tijdens 
Nederland geeft licht 

 

Meer dan 40 duizend lampionnen gedoneerd, iedere lampion brandt voor een 
dierbare 

 

 

Vanavond 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’ dit 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.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonalyse.nl%2Findex.php%3Fc%3D3.30.4%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingLinkID%5D%3D28613%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingRecordID%5D%3D248041%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingID%5D%3D7910%26p%5B3.30.4%5D%5BemailMailingRecordCode%5D%3DX3dW1A6iSsKR8NUCsOcE&data=04%7C01%7CNBos%40kwf.nl%7Cc42ef28e7d5942d1b42b08d8a4e5480c%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637440651970796711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4IksWO3EH9tHX6N4P0p%2FZVskmeoHRJtF6C5zBCbRzGY%3D&reserved=0


TV uitzending 

De verlichting van de lampionnen werd uitgezonden op SBS 6 en werd 

gepresenteerd door Leonie ter Braak en Mirella van Markus. De 

uitzending is uiteraard uitgevoerd volgens de geldende maatregelen. In 

de uitzending stond KWF samen met bekende artiesten, patiënten en hun 

naasten stil bij alle ontroerende verhalen achter de duizenden 

lampionnen. De herhalingen van de uitzending zijn te zien op 21 

december om 10.30 uur en 26 december om 13.25 uur op SBS 6. 

 

KWF Kankerbestrijding organiseert de lampionnenactie voor de vijfde 

keer. Eerder werden de Afsluitdijk, het Middelpunt van Nederland 

(Lunteren), Paleis Soestdijk en het Olympisch stadion verlicht door 

duizenden lampionnen. 

 
Voor meer informatie 
Annebel Schipper 
Woordvoerder KWF Kankerbestrijding 
020-5700515 
 
Over KWF Kankerbestrijding 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf 

hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die 

miljoenen levens maken wij al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden 

niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven met 

kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van 

dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen 

en de community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te 

ondersteunen. En we mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke 

missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en 

meer mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om 

voor te leven. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. 
 

 


