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Stichting tegen Kanker zoekt lokale initiatiefnemers voor organisatie “Levensloop” 
 
Brussel, 20 juni 2011. Stichting tegen Kanker lanceert een oproep aan lokale organisaties om samen “Levensloop” te 
organiseren. Levensloop is een solidariteits- en fondsenwervend evenement voor alle leeftijden, waar teams elkaar gedurende 
24 uur aflossen bij het lopen en/of wandelen van een estafette rond een piste.  
Het gaat om een lokaal gebeuren, waarvoor Stichting tegen Kanker initiatiefnemers zoekt bij sportclubs, gemeentebesturen, 
jeugdbewegingen … of individuele mensen die zich het lot van kankerpatiënten aantrekken.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich bij Stichting tegen Kanker aanmelden via het telefoonnummer 02 736 99 99 of mailen naar 
info@kanker.be. Zie ook www.levensloop.be 
 
Aan het einde van de zomer lanceert Stichting tegen Kanker haar nieuwe solidariteitsconcept Levensloop met een eerste editie op de 
terreinen van Tour & Taxis in Brussel en het Gaston Reiff complex in Eigenbrakel. 
 
“Levensloop. Samen 24u in beweging tegen kanker” is geen competitie. Wel een bijeenkomst om bij te dragen aan de strijd tegen 
kanker. Het evenement wordt georganiseerd door een plaatselijk comité van vrijwilligers, met de steun van Stichting tegen Kanker. 
 
 
Het evenement verloopt volgens een vast recept met drie indrukwekkende, emotionele sleutelmomenten:  

• een openingsceremonie waarbij ‘Vechters’ – mensen die ooit de diagnose kanker hebben gekregen – een ereronde lopen. 
• Een kaarsenceremonie als herinnering en eer aan diegenen die strijden of gestreden hebben tegen de ziekte 
• Een slotceremonie waar iedereen die Levensloop mee mogelijk gemaakt heeft, in de bloemetjes wordt gezet. 

 
Levensloop heeft ten slotte ook fondsenwerving als doel. De opbrengst van de teams en de randanimatie gaat naar onderzoek tegen 
kanker en naar programma’s ter preventie van kanker of voor sociaal-psychologische begeleiding van patiënten. Met dit totaalconcept 
zet Levensloop het menselijk aspect in de strijd tegen kanker centraal. 
 
Om dit project ten volle te laten slagen, zoekt de Stichting tegen Kanker nog lokale organisaties of mensen die samen met haar lokale 
Levenslopen willen organiseren.  

De organisatie van een lokale Levensloop is een uitdaging en een knappe prestatie. Het organisatiecomité brengt een hele 
gemeenschap op de been in de strijd tegen kanker. De betrokken comitéleden leggen veel boeiende contacten in hun regio en scherpen 
hun organisatietalent en leiderschapskwaliteiten aan.  
 
De plaatselijke intitiatiefnemers worden daarvoor door Stichting tegen Kanker met mensen en middelen begeleid: een coördinator van 
Stichting tegen Kanker is hun aanspreekpunt, ze krijgen hen een opleiding, draaiboeken en handleidingen, er is een constante 
uitwisseling van ervaringen met andere organisatoren, alles verloopt binnen een vast juridisch en financieel kader, enz. 

Geïnteresseerden kunnen zich bij Stichting tegen Kanker melden op het nummer 02 736 99 99 of mailen naar info@kanker.be. Zie ook 
www.levensloop.be. 
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Levensloop ontstond 25 jaar geleden in de Verenigde Staten op initiatief van een darmchirurg. Meer dan 25 jaar later is Levensloop een 
echt begrip, dat wereldwijd in 23 landen plaatsvindt (VS, Frankrijk, Nederland, Ierland, Groothertogdom Luxemburg, Zuid-Afrika, Nieuw-
Zeeland …). En voortaan dus ook in België. 
 
In België zijn er al edities van Levensloop gepland in: 
 
Brussel 
Tour & Taxis 
27 en 28/08/2011 
 
Eigenbrakel 
Complex Gaston Reiff 
27 en 28/08/2011 
 
Sint-Truiden 
Domein Speelhof 
01 en 02/10/2011 
 
Einde van het persbericht 
 
Bijlagen: 
 

• Getuigenissen van de initiatiefnemers van Levensloop Brussel, Sint-Truiden en Eigenbrakel over hun motivatie om dit 
evenement in hun gemeenschap te organiseren. 

• Foto’s: momentopnames ”Samenloop voor Hoop”-evenementen Nederland, mei 2011. 
 

http://www.kanker.be/�
http://www.tabakstop.be/�

	Geïnteresseerden kunnen zich bij Stichting tegen Kanker melden op het nummer 02 736 99 99 of mailen naar info@kanker.be. Zie ook www.levensloop.be.

