
EMBRACE LIFE 
kanker anders benaderen 
 
 

VOORAF 
Op 28 november 2019 was de 2e districtsvergadering van district  110 CW. 
Dit keer werd de vergadering in het Kasteel van Rhoon gehouden; dit is de vaste locatie van 
Lionsclub Rhoon-Oude Maas. Er waren 16 personen aanwezig van de diverse clubs. 
Dit keer was er meer te doen dan de gebruikelijke mededelingen én uitwisseling van informatie. 
Olga van Harmelen en Elly Zegwaard van de Stichting Embrace Life waren namelijk aanwezig om iets 
te vertellen over hun stichting. Zij hebben beiden een hersentumor en willen met hun stichting 
bereiken dat cannabis een erkend geneesmiddel gaat worden bij de bestrijding van hersentumoren. 
Hun bijdrage was een waardevolle - en ook indrukwekkende - aanvulling op de avond mogen we wel 
stellen. 
 
 

EMBRACE FOR LIFE 
Olga en Elly vertelden in het kort de voorgeschiedenis van de stichting tot de oprichting op 21 
februari 2019.Zij vertelden ook dat Prof. Dr. Martin van den Bent, een deskundige op het gebied van 
hersentumoren, het onderzoek gaat leiden naar de werking van cannabis bij hersentumoren. 
 
Cannabis is een heel oud medicijn ( het werd al 2700 jaar voor Chr. gebruikt) en valt sinds 1919 
onder de opiumwet in Nederland. Sinds 2003 kan het op doktersrecept worden verkregen. Er zijn 
een aantal typen cannabis én voor hersentumoren moeten hoge concentraten worden gebruikt. 
 
De stichting wil gaan aantonen, samen met het onderzoeksteam van Professor Van den Bent, dat 
cannabis werkt bij de bestrijding van hersentumoren.  De 2 dames van Embrace Life en vele anderen 
zijn daar inmiddels van overtuigd door hun eigen ervaring en willen dit wijd verspreiden en 
goedgekeurd krijgen als geneesmiddel. Dit zal nog een lange weg zijn, maar zij gaan door. 
De eerste gesprekken met het ministerie gaan zij binnenkort hebben. 
 
Na en tijdens hun presentatie werden vele vragen van de aanwezigen door Olga en Elly beantwoord. 
Lex bedankt hen tot slot voor hun presentatie en wenste hen heel veel succes met hun schitterende 
stichting, 
 
 

WAT KUNNEN WE ALS LIONS VOOR DEZE STICHTING BETEKENEN ? 
Iedere hulp van onze zijde als Lions is welkom. Of het nu is door het doen van een donatie, het 
starten van een (sponsor) actie of het delen van de berichten van Embraclife op Facebook, Instagram 
en andere sociale media, alles is goed. 
 
Geld is natuurlijk heel belangrijk; het onderzoek in de 1e fase gaat al ongeveer € 200.000,- kosten. 
Maar alle aandacht in welke vorm dan ook is heel belangrijk om verder te komen. 
Heeft u als club toegang tot bijv. de politiek, dan wordt lobby op dat vlak ook heel erg op prijs 
gesteld ! 
 
Lionsclub Schiedam heeft in oktober 2019 een wijnproeverij georganiseerd en heeft daarmee een 
gift van € 2000.- aan Embracelife. Wie volgt ? 
 

  



CONTACTGEGEVENS 
Website  : www.embracelife.nl 
Email   : info@embracelife.nl 
Giften    : NL37INGB0009016086 
Brochure  : Embracelife heeft een kleine brochure die u kosteloos bij hen op kunt vragen via 
bovengenoemd emailadres. 
 
 
Op de bijgaande foto’s, althans de “statie-foto”, staan Olga van Harmelen en Elly Zegwaard van 
Embrace Life, samen met de districtsvoorzitter 110 CW Lex de Lange. 
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