LOTUS CARE FOUNDATION
WIE ZIJN WE?
WWW.LOTUSCAREFOUNDATION.BE
De Lotus Care Foundation verzamelt fondsen om
CareCards te kunnen verdelen onder personen,
getroffen door kanker.

WAT IS EEN CARECARD?

WIE VERDEELT DE CARECARD?
De CareCards worden verdeeld via het oncologisch team
van de ziekenhuizen en via de mutualiteiten. Zij hebben
immers het beste zicht op wie door de ziekte is getroffen.

Een CareCard kan je vergelijken met een cadeaubon die
recht geeft op een gratis innerlijke en/of uiterlijke boost,
waaronder:
• Gelaatsverzorging
• Hand- en/of voetverzorging
• Herbalanceringsmassage

WIE ZIJN DE KANKER
BEAUTY PROFESSIONALS?
Deze professionals zijn (zelfstandige) schoonheidsspecialistes die een intensief jaartraject* volgden om
beter de problematiek van kanker te begrijpen en om
op een gepaste, kundige en professionele manier om te
gaan met personen getroffen door kanker.
Jaartraject*
Deze schoonheidsspecialistes kregen een intensieve
jaaropleiding (20 lesdagen theorie en 120u ervaringsperiode) in samenwerking met het oncologisch team van
diverse ziekenhuizen. Daar kregen ze alle facetten (wat
is kanker, nevenwerkingen, ziektebeleving, communicatie,
zelfzorg, palliatieve zorg, contra-indicatievrije massage,
hand-en voetverzorging, ...) van de ziekte in hun bagage
zodat ze mensen, getroffen door kanker, met kennis van
zaken kunnen bijstaan.

WAAR IS DEZE CARECARD
INRUILBAAR?
De CareCard kan ingewisseld worden voor een gratis
verzorging bij één van de erkende Kanker Beauty
Professionals. Alle erkende Kanker Beauty Professionals
zijn te vinden op WWW.MYPROFESSIONAL.BE

HOE STEUNEN?
1. Per overschrijving
op BE09 1096 6704 1757
Fiscaal attest vanaf 40,00 euro
2. Door aankoop van een CareCard via
www.lotuscarefoundation.be
Je kan iemand die getroffen is/werd door de ziekte een
CareCard cadeau doen. Hiermee geef je die persoon
een mooie boost in eigenwaarde en zelfrespect en
steun je ook opnieuw de Lotus Care Foundation. Op
de CareCard kan een gepersonaliseerde boodschap
worden vermeld.
De ontvanger kan deze CareCard omwisselen voor een
gratis verzorging bij één van de erkende Kanker Beauty
Professionals.
3. Door aankoop van een cadeaucheque via
www.lotuscarefoundation.be
Wens je iemand anders, die niet door de ziekte is/werd
getroffen, met een cadeaucheque te verrassen en zo
ook de Lotus Care Foundation te steunen (10% van het
bedrag gaat terug naar het fonds), dan kan een cadeaucheque worden aangekocht.
De ontvanger kan deze cadeaucheque omwisselen bij
een erkende Beauty Professional en ook bij heel wat
andere dienstverleners die actief zijn in de sector van
innerlijk en uiterlijk welbevinden.

