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KVLV heeft een groot hart voor vrouwen met borstkanker en
schenkt 4029 zelfgemaakte kussens aan Borstkanker
Vlaanderen.
LEUVEN – De wereld van vrouwen staat stil wanneer ze het verdict ‘borstkanker’ krijgen. Het
leven met een nieuw lichaam is geen evidente uitdaging. Borstkanker is de meest voorkomende
kanker bij vrouwen en dat laat KVLV, als grote vrouwenvereniging, niet onberoerd. Honderden
KVLV-vrijwilligers toonden zich solidair en naaiden hartvormige kussens, een eenvoudig
hulpmiddel dat comfort biedt na een borstamputatie, borstreconstructie of bestraling.
Op 17 november kregen deze duizenden kussens hun bestemming via Borstkanker Vlaanderen
vzw.

Dit hartvormige kussen biedt comfort aan vrouwen die na een borstamputatie,
borstreconstructie of bestraling pijn ervaren in het oksel-, arm- en borstgebied. Doordat ze de
steun van de borst niet meer hebben, liggen ze anders in bed, zitten ze anders in de zetel en
nemen ze houdingen aan die niet zo goed zijn voor hun lichaam. Het kussen is een eenvoudig
hulpmiddel dat steun geeft en kleine kwaaltjes van vrouwen meteen kan verlichten. Door de
speciale hartvorm blijft het meteen ook goed onder de oksel zitten. Anita, genezen van
borstkanker: “Ik leg het kussentje deels onder mijn arm, deels onder mijn borst. Het klinkt
eenvoudig, maar het helpt écht. Voor mij is dat kussen een automatisme geworden en ik raad
het ook aan al mijn lotgenoten aan. Iedereen zou moeten weten dat zo’n klein voorwerp zo’n
groot verschil in comfort betekent!”
Het grote aantal vrouwen dat borstkanker krijgt, laat KVLV, Vrouwen met vaart niet onberoerd.
Meer dan 10.000 vrouwen krijgen jaarlijks deze harde diagnose te slikken. Nik Van Gool,
voorzitter KVLV: “Elke vrouw kent wel een moeder, collega, vriendin, buurvrouw … die het verdict
‘borstkanker’ kreeg. We vroegen de KVLV-groepen om hun hart te tonen voor vrouwen met
borstkanker en om hun creativiteit in te zetten als blijk van solidariteit.” Dit viel niet in dovemans
oren: KVLV-vrijwilligers naaiden ongelooflijk veel hartenkussens.
Tijdens haar congres ontving Borstkanker Vlaanderen vzw 4029 hartenkussens van KVLVvrijwilligers, een vrachtwagen vol. De kussens komen terecht bij vrouwen die deze steun na een
borstamputatie, borstreconstructie of bestraling goed kunnen gebruiken.
Op kvlv.be/pers vind je een hoge resolutiefoto van de hartenkussens en een KVLV-factsheet.
Voor meer info over de actie van KVLV:
Inge Rom – KVLV, Vrouwen met vaart, irom@ons.be – 016/24 20 13
Voor meer info over vzw Borstkanker Vlaanderen:
Patricia Calloud, vzw Borstkanker Vlaanderen, patricia.calloud@bkvl.be, 0477/45 90 20
De digitale persmap met onder meer het persbericht en een foto van de hartenkussens in hoge resolutie
kunt u vanaf zaterdagmiddag 17 november downloaden via kvlv.be/pers.
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KVLV, Vrouwen met vaart is een sterk netwerk van bijna 90.000 vrouwen die in 900 lokale KVLV-groepen elkaar
ontmoeten, inspireren, belevingen delen en zich samen engageren voor een meer duurzame en solidaire samenleving.
Jaarlijks zijn er meer dan 54.000 activiteiten, georganiseerd door ruim 11.000 vrijwilligers.
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