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Officiële lancering van de huidkanker voorlichtingen campagne "Spot the Dot" 
Een klein groepje jonge creatievelingen uit Nederland en Oostenrijk hebben hun krachten verzameld om een non profit initiatief te starten en het bewustzijn van melanoom en andere vormen van huidkanker te verbeteren

Ieder jaar krijgen wereldwijd zo’n 2 tot 3 miljoen mensen huidkanker. Wanneer preventie niet lukt, is het ontdekken van huidkanker in een vroeg stadium cruciaal en goed behandelbaar. Een groepje van 3 jonge ondernemers in Wenen realiseerden vanuit hun eigen ervaringen dat er veel onbegrip en onwetendheid is rondom deze vormen van kanker, vandaar dat ze hebben besloten een campagne op zetten waarmee ze zich focussen op preventie en detectie van huidkanker zowel als het benadrukken van het belang voor zelf-onderzoek van de huid. Deze campagne genaamd "Spot the Dot" gaat wereldwijd van start op 23 September 2015 via www.spotthedot.org

De Nederlandse Marije Kruis (32 jaar oud en woonachtig in Wenen) is zelf melanoom patiënt. Marije: " k dacht persoonlijk altijd dat huidkanker iets was dat alleen mensen overkwam die hun hele leven lang overdreven veel in de zon hadden gelegen. Toen ik huidkanker intypte op google zag ik de meest vreselijke foto’s, maar dat kleine plekje op mijn been dat bleef groeien leek daar toch niet op? Ik had niet verwacht dat het ooit zou gebeuren, maar in 2014 kreeg ik toch de diagnose dat ik melanoom kanker heb (een vorm van huidkanker). In gesprekken met vrienden kwam ik erachter dat veel mensen, zoals ikzelf destijds, niet veel weten over huidkanker. De meeste mensen in mijn omgeving doen ook geen (jaarlijkse) huidtest terwijl dit een simpel onderzoek is en in de meeste landen zelfs gratis. Ik hoop dat we met dit initiatief mensen aanzetten om hun huid goed in de gaten te houden. Huidkanker is vaak goed behandelbaar als je het in een vroeg stadium ontdekt. Dus met dit initiatief kunnen we echt een verschil maken als veel mensen meedoen" 

Samen met het Weense BLAEK Design Studio maakte ze de campagne en inmiddels zijn er al allerhande mensen bij betrokken. "Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen als vrijwilliger mee willen helpen, we hadden bijvoorbeeld een team van zo'n twintig mensen die werkten aan de photo en video shoot (https://www.youtube.com/watch?v=zNR7eWbHpQc) kunstenaars zoals Nychos, Frau Isa, I met Lucy gingen meteen aan de slag zowel als tattoo kunstenaars, doktoren en familie en vrienden van jong tot oud."- Marije Kruis

We nodigen iedereen uit voor ons openingen feestje in Wenen:
Wednesday September 23rd
The Loft, Lerchenfelder Guertel 37 1160 Vienna
Start: 20.00
Live music by Scott Foster Harris (ex LA Guns) 
https://www.facebook.com/events/972641182789117

Bekijk onze video hier: https://www.youtube.com/watch?v=zNR7eWbHpQc
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