
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
www.geefeenglimlachcadeau.nl 

“Ik ging met een glimlach 
weer naar huis!”
“Uiterlijke verzorging bij kanker is
veel belangrijker dan de meeste
mensen denken.” Kathy, een
deelnemer, vertelt over hoe zij de
behandeling heeft ervaren. “Toen 
ik borstkanker had, ging ik door 
een intensieve periode met vele  
behandelingen. Ik zat de hele tijd
in spanning en dat kostte best 
veel energie. Een bezoek aan de 
schoonheidsspecialist was echt 
een boost voor mijzelf. Even niet 
ziek zijn, maar een moment van
rust en ontspanning. Die positieve
ervaring gun ik iedereen. Ik ging 
met een glimlach weer naar huis!”
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Geef een glimlach cadeau! 
Tijdens de actiemaand staan de
deelnemende salons in het hele
land klaar om mensen met kanker
een glimlach te geven. Ken jij 
iemand in je omgeving die ziek 
is en gun je hem of haar een 
moment van ontspanning? Geef 
deze fl yer, stuur de link van de 
actiepagina of je kunt hem of haar
natuurlijk ook verrassen door zelf
alvast een afspraak te maken.
Samen geven we zo een glimlach
cadeau!

Even ontspannen
Uiterlijke veranderingen bij kanker
kunnen een grote invloed hebben
hoe iemand zich voelt. Uit 
onderzoek blijkt dat deze zichtbare
veranderingen bij 75% van de
kankerpatiënten impact hebben
op hun zelfvertrouwen en sociale
leven. Aandacht  voor jezelf en even 
nergens aan denken, zorgt dat je 
weer lekkerder in je vel zit en met 
een glimlach geniet Deze ervaring
laat je weer even gewoon jezelf zijn.

Over Stichting Look Good Feel Better (LGFB)
Kanker kent geen grenzen, geen noodrem of stopknop. Het dendert door en zet je leven
op z’n kop. Stichting LGFB zet zich in om voor alle mensen met kanker een positieve
schakel te zijn in het ziekteproces. Wij zorgen voor een pauze, een paar uur tijd voor
jezelf, uurtjes die lang daarna met je meegaan. Een moment waarin je weer in de spiegel
durft te kijken en je de ogen herkent van de tijd vóórdat je kanker kreeg. Stichting
LGFB wil mensen met kanker weer vertrouwen geven, in zichzelf en daarmee ook
vertrouwen in het ziekteproces. Want wij vinden dat niemand met kanker zich
eenzaam mag voelen of eigenwaarde mag verliezen.
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