De feestdagen komen er weer aan en dit betekent dat wij allen wat meer stilstaan bij
al het leed in de wereld. Ook Studio Brussel en Rode Kruis Vlaanderen doen dit.
Traditioneel organiseren zij tijdens de eerste week voor Kerstmis de Warmste Week
van Music For Life
Naar aanleiding van de Warmste Week willen wij als club ook ons steentje bijdragen.
Daarom plaatst KFC De Kempen zaterdag 9 december volledig in teken van Think
Pink.
Think Pink is de nationale borstkankercampagne die zich dagelijks inzet voor
borstkankerpatiënten en hun familie. Door geld in te zamelen steunen zij mensen die
leven met borstkanker of het leven weer opnemen na borstkanker. Via het SMART
Fonds financiert Think-Pink ook innovatief wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe
methodes op het vlak van opsporing, behandeling en nazorg van borstkanker.
In 2018 wil Think Pink ook meer de nadruk gaan leggen op mannen. Want ook zij
kunnen kwetsbaar zijn tegen deze ziekte. Voetbal is een sport die door enorm veel
mannen uitgeoefend wordt. Als voetbalclub kan je het verschil maken in de
sensibilisering van borstkanker bij mannen. Daarom slaan wij dus maar wat graag de
handen in elkaar.
Op zaterdag 9 december organiseren we als club de nodige acties om Think Pink te
steunen. Gedurende de matchen van onze jeugd wordt er lippenbalsem en
handsanitizers (handontsmetting) verkocht aan 5€/st. De inkom die normaal 2,5 of 3
euro bedraagt zal op deze dag vervallen op voorwaarde dat er een lippenbalsem of
een handsanitizer gekocht wordt. Deze bijdrage zal integraal doorgestort worden
naar het Think Pink fonds.
Tijdens de wedstrijd van onze 1ste ploeg tegen Oud-Turnhout zullen de spelers
samen met onze prov. U9 oplopen in roze t-shirts. Dit als teken van morele steun
richting iedereen die ooit te maken heeft gehad met borstkanker.
Ook onze website zal van dinsdag 5 december t.e.m. zondag 11 december in een
roos jasje gestoken worden. Op de website zullen wij d.m.v. de folder ‘Ken je borsten’
mensen verder informeren over zelfonderzoek.
Wij hopen er een prachtige dag van te maken en wij hopen op jullie massale steun.

KFC DE KEMPEN

Voor meer info : www.think-pink.be

