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DONEER EEN LAMPION VOOR EEN
DIERBARE MET EEN UNIEKE DIGITALE
VERLICHTING.
VOOR HET ZESDE JAAR OP RIJ GEEFT HEEL NEDERLAND
LICHT DANKZIJ DE SUCCESVOLLE LAMPIONNENACTIE VAN
KWF KANKERBESTRIJDING. OOK DIT JAAR REALISEERDE
ENERGIZE DE CAMPAGNE.

Veel mensen leven dagelijks met de gevolgen van kanker. Om hen steun en liefde te bieden kan

heel Nederland vanaf 18 november licht geven door een lampion te doneren. Het doneren is

volledig digitaal. Mensen kunnen een persoonlijke boodschap op hun digitale lampion

schrijven. Alle lampionnen zijn terug te vinden in een vernieuwd online 360 graden-

lampionnenveld. Op mobiel wordt gebruik gemaakt van de motion sensor, waardoor je

daadwerkelijk om je heen kunt kijken op het lampionnenveld. Het doneren van een lampion

kan op kwf.nl/geeflicht.
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TEGEN KANKER. VOOR HET LEVEN.
In lijn met de nieuwe pay-off van KWF is de tone-of-voice van de campagne hoopvoller. Het is

een campagne tegen kanker, maar vooral voor het leven. Door een lampion te doneren steun je

een dierbare die is geraakt door kanker en draag je bij aan behandelingen voor een betere

toekomst. De campagne Nederland geeft licht is te zien en horen op TV, radio, online en op

social media.
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VERLICHTING MET BIJZONDERE DRONESHOW
Ook dit jaar zal de verlichting door alle coronamaatregelen net als vorig jaar anders zijn dan de

jaren daarvoor. Er zal geen fysiek hart van lampionnen worden gemaakt. Drones worden

ingezet en staan symbool voor alle gedoneerde lampionnen. Op zondag 19 december wordt de

verlichting om 17:00 op SBS6 uitgezonden. Anouk Smulders en Mirella van Markus

presenteren dit warme en sympathieke tv-programma. De betrokken BN’ers zijn met een bus

door het hele land getrokken om bijzondere verhalen op te halen. Ook zijn er optredens van

Jeroen van der Boom, Hans Klok en Samantha Steenwijk.

DE KWF-LAMPION
Om nog meer mensen te bereiken, introduceren we dit jaar de KWF-lampion. Een lampion

'voor het leven' waar iedereen op kan doneren. Op deze manier kunnen mensen ook doneren

zonder eigen lampion. Daarnaast kun je - na het succes van vorig jaar - ook weer samen

doneren. Door je lampion te delen met (groepen) vrienden, familie, collega's of op sociale

kanalen, kun je extra (anonieme) donaties ophalen voor jouw lampion.

De opbrengst gaat niet alleen naar onderzoek en preventie, maar ook naar een betere kwaliteit

van leven voor mensen die ziek zijn (geweest) en zorg rond de laatste levensfase. Kijk

op kwf.nl/geeflicht en doneer een lampion en/of deel deze actie.
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OVER ENERGIZE

Energize is het bureau voor verdiende aandacht. Wij geloven dat aandacht de nieuwe valuta is en helpen merken

om waarde te creëren die door mensen wordt gewaardeerd. Dit doen we door aandacht te geven aan je

marketingstrategie, je merkcommunicatie én de vaardigheden van je team.

Een grote actie opzetten in deze periode blijkt een behoorlijke uitdaging. We
zijn enorm trots dat we Nederland Geeft Licht ook dit jaar op een unieke
manier kunnen organiseren en we patiënten en naasten een beetje licht
kunnen geven. Het belooft weer een prachtige, warme actie en TV-uitzending
te worden.
— Sophie Schier, KWF Kankerbestrijding

Ook dit jaar hebben we weer een prachtige bijdrage kunnen leveren aan
Nederland Geeft Licht. Het digitale lampionnenveld is daar een mooi voorbeeld
van. 
— Robin Pas, Energize
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