Interview De Zondag – Door Sebastiaan Bedaux

“Minder taxen, meer taxus!”
Kurt Defrancq is ambassadeur van de actie ‘Vergroot de Hoop, Verklein de Kanker’
Al voor het tiende jaar op rij zamelt de actie ‘Vergroot de Hoop, Verklein de Kanker’ snoeisel
van de taxushaag in, in de strijd tegen kanker. Eén kubieke meter taxussnoeisel is namelijk
goed voor één chemotherapie. Ambassadeur Kurt Defrancq roept iedereen met een
taxushaag op zijn of haar steentje bij te dragen.
Elke dag krijgen 107 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Ongeveer één man op de
drie en één vrouw op de vier krijgen met de ziekte te maken vóór hun 75ste verjaardag.
Chemotherapie is één van de belangrijkste soorten behandelingen voor kanker. En laat
nu net één van de basisgrondstoffen van zo’n chemotherapie – baccatine – in tal van
Vlaamse tuinen groeien, in het jonge snoeisel van een taxushaag. Al sinds 2006 zamelt de
actie ‘Vergroot de Hoop, Verklein de Kanker’ daarom zoveel mogelijk snoeisel in. Met
succes! Op tien jaar tijd heeft de actie al 40.000 chemotherapieën bijeen gesnoeid.

U bent voor het tweede jaar op rij ambassadeur van deze actie. Waarom ligt deze
actie u zo na aan het hart?
Voor mij is dit het tweede jaar ‘ambassadeurschap’, maar het voelt een beetje vreemd
omdat Wim Schamp (de bekende reclamemaker wiens laatste grote campagne
uitgerekend ‘Vergroot de Hoop’ was, red.) vorige keer nog in leven was. Kanker is een
zwaard dat boven ieders hoofd hangt. En helaas ben ik er in mijn directe omgeving al
mee geconfronteerd geweest. We moeten er dan ook met zijn allen iets aan proberen te
doen. Naast mijn artistieke loopbaan heb ik ook een functie aan de universiteit (UGent)
en ik weet hoe ernstig en consequent de wetenschap met kankerbestrijding bezig is.
Dankzij deze actie kan iedereen met een taxushaag zijn steentje bijdragen.
Heeft u zelf een taxushaag in de tuin?
Helaas niet, maar de buren hebben er wel eentje. En ik probeer zoveel mogelijk mensen
met zo’n haag aan te sporen hun snoeisel binnen te brengen in het containerpark of hun
haag gratis te laten snoeien (vanaf 50 meter haag, red.). Volgens mij weten nog veel
mensen niet dat het medicijn om kanker te bestrijden gewoon in hun tuin groeit. Wat
taxen betreft ben je al zoveel aan de Belgische staat verschuldigd, maar taxus kun je
nooit genoeg doneren!
Meer info over de actie: Fout! Bestandsnaam niet opgegeven.
www.vergrootdehoop.beFout! Bestandsnaam niet opgegeven.

