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Voorburg, 13 – 09-2016  

              Kapsalon Carlo Wesseling komt in actie voor 
Pink Ribbon! 

Heel oktober werkt Kapsalon Carlo Wesseling in het belang van Pink Ribbon. Dat doen ze 
om wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Waardoor de 
overlevingskansen en kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten worden vergroot.  
En dat is hard nodig! Want iedere dag overlijden er in Nederland nog 9 mensen aan 
borstkanker. 

Kapsalon Carlo Wesseling organiseert verschillende acties om borstkankerpatiënten in de 
internationale borstkankermaand oktober te steunen. Zij doneren de hele maand oktober 
€2,- per verkocht product uit de kapsalon in een grote spaarpot op de balie en verkopen 
daarnaast verschillende Pink Ribbon artikelen. Om de aandacht te vestigen op deze actie 
zullen zij iedere zaterdag van oktober allemaal in een roze shirt werken. 
 
“We zijn de laatste tijd meerdere keren geconfronteerd met klanten die kanker hebben 
en zijn ook klanten verloren door de ziekte. Als kapper sta je er vaak heel dichtbij, 
bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een pruik na een chemokuur. Zo kunnen wij iets doen 
ter ondersteuning en laten zien dat we met ze meeleven.”- Carlo Wesseling. 

Doe ook mee en steun Pink Ribbon  
Ga langs bij de kapsalon in Voorburg, koop een product en doneer! Volg hun Facebook 
pagina om op de hoogte te blijven van de actie.  

Oktober is borstkankermaand 
Het gehele jaar zet Stichting Pink Ribbon zich in - samen met haar partners, het 
Nederlandse bedrijfsleven en vele anderen - om (media)aandacht te vragen voor 
borstkanker en fondsen te werven. Met als hoogtepunt de maand oktober. In deze 
speciale borstkankermaand worden er door particulieren en bedrijven traditioneel veel 
acties en evenementen georganiseerd om aandacht te vragen voor borstkanker.  

"  

Noot voor publicatie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carlo 
Wesseling, tel. 06 1400 7434, contact@carlowesseling.nl> 

Over Stichting Pink Ribbon 
Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die zich inzet voor de 
borstkankerpatiënt van vandaag. De Stichting financiert wetenschappelijk onderzoek, 
psychosociale zorg- en voorlichtingsprojecten op het gebied van borstkanker. Pink 
Ribbon wil dat de behandeling en nazorg van borstkanker beter worden afgestemd op de 



specifieke situatie van de patiënt, waardoor de overlevingskansen kunnen worden 
vergroot en de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Zie ook: www.pinkribbon.nl

http://www.pinkribbon.nl

