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• Jou vriend wat kanker het is nog
steeds dieselfde mens en het jou nodig.

• Jou vriend wat kanker het wil graag
weer beter en gesond wees en onthou
– hy/sy mis dit om met jou te speel en om baie
energie te hê.

• Jou vriend met kanker is nie gesond nie, maar jy
kan nie jou vriend se kanker kry as jy aan hom of
haar raak, 'n drukkie gee of as julle met dieselfde
mes, vurk of lepel eet nie. Kuier gerus by hom/haar.

• Bel jou vriend of stuur 'n SMS of 'n brie�e om te hoor
hoe dit gaan.

• Moenie jou maatjie vergeet nie.

• Wees vriendelik en geduldig en probeer verstaan dat
jy dalk nie jou vriend met kanker vir 'n rukkie sal kan sien
nie. Jy kan altyd vir hom/haar bid en bel hom of haar
gereeld om te hoor hoe dit gaan.

• Moenie by jou vriend gaan kuier as jy of
iemand by jou huis siek is of griep het nie.

• Jou vriend mag miskien
partykeer bang wees want
dis nie maklik om kanker te
hê nie. Praat jou vriend
moed in en wees positief.

• Onthou asseblief om gaaf te wees met
jou vriend se ouers, broers en susters en
om hulle ook te help. Onthou – kanker
raak almal in die gesin.



Hoe kan ek my maatjie wat
kanker het help?

• Kanker is 'n siekte wat almal raak – jonk, oud, ryk of
arm en mense van alle rasse.

? Wat is
kanker?

• Kanker kan beskryf word as normale en gesonde selle
in jou liggaam wat verander het in ongesonde
kankerselle.

• Daar is baie redes vir hierdie veranderinge.  Dit is
niemand se skuld of iets wat iemand verkeerd
gedoen het nie.

• Baie mense wat kanker gehad het,  lewe gesond
nadat hulle vir 'n paar maande of jare siek was.

• Mense wat kanker het, moet behandel word om te
keer dat die kanker nie versprei nie ~ operasie of
chemoterapie of bestraling.

• Sommige kankeroorwinnaars mag uitdagings
ondervind weens die effek van die kanker of
behandeling op hul liggame, maar hulle kan leer om
sterk en gelukkig wees ten spyte hiervan.

? Wat moet iemand met
kanker deurgaan?

Moegheid en
slaap baie

Swak eetlus
en smaak vir
kos verander
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• Ongelukkig  gaan party mense soms dood aan kanker
hoewel dokters hul heel beste doen om dit te keer.
Partykeer word mense vir wie ons liefhet nooit weer
gesond nie, maar dit gebeur nie altyd nie. Daar is
baie mense wat kanker gehad het wat lank en gelukkig
sonder kanker bly leef.

Verlies van 'n
deel van die
liggaam om die
pasiënt se lewe
te red

Gewigsverlies

• Kanker wat vroeg opgespoor word het 'n groter kans
om gesond te word. Dit is uiters belangrik om
behandeling nie uit te stel nie.

Haarverlies
Lang verblyf
in hospitaal

Mis familie,
skool en speel
met vriende

'n Swak
immuunstelsel


