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Sterke start voor Levensloop 2011 in België 
 
3e Levensloop te Sint-Truiden een onwaarschijnlijk groot succes 
 
Het eerste jaar van Levensloop in België is net afgerond met een derde editie in Sint-Truiden. Ook hier 
hebben vrijwilligers, teams, Vechters, professionele dienstverleners, artiesten en sympathisanten zich 
24 uur lang op een fantastische manier ingezet om de derde Levensloop onvergetelijk te maken. En de 
resultaten mogen gezien worden. Levensloop Sint-Truiden telde 85 Vechters, 54 teams, 1 476 
teamleden en heeft € 50 000 ingezameld voor de strijd tegen kanker.  
 
Levensloop is een community-evenement waarbij teams elkaar aflossen bij het lopen of wandelen van 
een estafette rond een piste gedurende 24 uur. Het evenement wordt opgeluisterd met randanimatie 
voor jong en oud. De teams laten zich sponsoren en de opbrengst van de teams en de randanimatie gaat 
naar wetenschappelijk onderzoek tegen kanker, naar programma’s ter preventie van kanker en naar 
sociale begeleiding van patiënten. Het evenement wordt georganiseerd door een plaatselijk comité van 
vrijwilligers, met de steun van Stichting tegen Kanker. 
 
De weergoden waren Levensloop Sint-Truiden gunstig. En het nieuwe concept van Levensloop kende al 
snel een verankering in het sociale leven van Sint-Truiden. De schatting van een 1000-tal deelnemers en 
bezoekers bleek aan de voorzichtige kant: met ongeveer 3 500 bezoekers en deelnemers mogen we 
zeggen dat Sint-Truiden zich met hart en ziel gemobiliseerd heeft voor de strijd tegen Kanker. 
 
“Levensloop is een nieuwe opstoot van energie in de strijd tegen kanker. Het gevoel van positivisme en 
enthousiasme dat uitgaat van Levensloop is echt bijzonder. Je merkt het aan de vrijwilligers die zich op 
grote schaal inzetten voor en tijdens het evenement, aan de ‘Vechters’ die moedig deelnemen, aan de 
goodwill van de professionele hulpverlening, aan de gedrevenheid bij de medewerkers van Stichting 
tegen Kanker. 
Dat alles geeft een ‘boost’ van energie in de strijd tegen kanker en dat is minstens even belangrijk als de 
fondsen die we werven voor wetenschappelijk onderzoek.  
We geloven er dan ook rotsvast in dat Levensloop zal uitgroeien tot een grote beweging in België,” aldus 
Luc Van Haute, algemeen directeur van Stichting tegen Kanker 
 
 
De 3 evenementen van het startjaar 2011 hebben een mooi resultaat neergezet: 
 

- 18 teams en 180 teamleden 
Brussel Internationale Gemeenschap: 

- € 32 263 opbrengst voor de strijd tegen Kanker 
 

- 20 teams en 350 teamleden 
Braine-l'Alleud: 

- € 24 724 opbrengst voor de strijd tegen kanker 
 

- 54 teams en 1 476 teamleden 
Sint-Truiden: 

- € 50 000 opbrengst voor de strijd tegen kanker 
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Wat gebeurt er met de opbrengsten? 
Alle fondsen die opgehaald worden tijdens Levensloop gaan integraal naar Stichting tegen Kanker. Het 
geld wordt gebruikt om wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren, om patiënten en hun 
naasten te begeleiden, en voor de promotie van een gezonde levensstijl. In het jaarverslag wordt 
haarfijn uitgelegd waar we onze middelen precies aan besteden en onze rekeningen worden jaarlijks 
gereviseerd door een onafhankelijk bureau.  
 
Dank aan sponsors en vrijwilligers 
Dit mooie resultaat zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inzet van sponsors, de goodwill van 
professionele dienstverleners en de inzet van de vele vrijwilligers. Dankzij hen is Levensloop een 
schitterend evenement en een bijzonder geslaagde fondsenwerving voor de strijd tegen kanker 
geworden. 
 
De volgende edities 
De evenementen van 2011 worden nu geëvalueerd, zodat we in 2012 er een nog groter succes van 
kunnen maken.   

In 2012 is het plan om in totaal een 8-tal Levenslopen te organiseren. Wie geïnteresseerd is om deel te 
nemen aan de nieuwe edities van Levensloop kan zich melden bij Stichting tegen Kanker op het nummer 
02 733 68 68 of mailen naar info@kanker.be. Op www.levensloop.be vindt u alle informatie van 
Levensloop nog eens terug. 
 
 
BIJLAGE: 
Sfeerfoto's in bijlage. Extra foto's kunt u opvragen bij clemahieu@kanker.be.  
 

EINDE PERSBERICHT 
 
Stichting tegen Kanker bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De Stichting is actief in heel België. Kanker treft in ons land jaarlijks rond 
de 60 000 mensen. Daarom financiert de Stichting wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze informatie en sociale 
begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, opsporing en de bevordering van een 
gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en legaten van particulieren. In 2010 ontving de Stichting 18 
miljoen euro aan inkomsten, waarvan 6,3 miljoen euro naar steun aan wetenschappelijk onderzoek is gegaan. De Stichting besteedde ruim 4,2 
miljoen euro aan psychosociale of materiële hulp en 3,9 miljoen euro aan informatie en gezondheidspromotie. 
 

www.kanker.be - Kankerfoon 0800 15 802 - Tabak Stop Lijn 0800 111 00 - www.tabakstop.be 
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