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verandert. Het is een combinatie van individuele
noden die met anderen worden gedeeld, in een
gezamenlijk streven kanker klein te krijgen.
Levensloop is zo uniek omdat het zich op alle
patiënten richt, ongeacht hun type van kanker,
en dat het hele gemeenschappen
achter één doel schaart.

- Cindy Menache, Vechter sinds 2005
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Levensloop is een evenement dat een leven

WOORD
VAN DE ALGEMEEN
DIRECTEUR
2017 was een succesjaar voor Levensloop. Gedurende telkens 24 uur brachten de 26 evenementen maar liefst 1 526
teams en 3 754 Vechters – mensen die ooit de diagnose kanker kregen – samen. We telden in 2017 een totaal aantal
deelnemers van 74 327, zonder de bezoekers mee te tellen. Dankzij de geldinzameling werd in 2017 een recordbedrag
van 3 875 272 euro ingezameld. Dat toont aan tot op welk punt Levensloop, een internationale beweging aanwezig
in 29 landen, zich sterk geworteld heeft in België dankzij Stichting tegen Kanker maar zeker en vooral door het
werk van het lokaal comité van vrijwilligers.
Wist je trouwens dat deelnemen aan Levensloop een avontuur op zich is? Levensloop is een beleving van solidariteit
en vriendschap, je wordt erdoor begeesterd, zowel tijdens de voorbereidende maanden bij het uitwerken van een
rijk programma voor de Vechters en alle deelnemers als tijdens de 24 uur. Een hele gemeenschap die opstaat om
samen te strijden tegen kanker, het leven te vieren en dankbaar zijn voor diegenen die er nog zijn en diegenen
te herinneren die de strijd spijtig genoeg verloren hebben. Het is een bijzondere ervaring die je gewoon moet
meemaken. Daarenboven mag ons kleine landje zich rekenen bij de landen die met de organisatie van Levensloop
het meeste geld inzamelen. Als algemeen directeur van Stichting tegen Kanker is dat een erg stimulerende
gedachte, want die gedachte geeft hoop om kanker te overwinnen. Bovendien hoeft geen enkele patiënt of naaste
zich nog alleen te voelen in de strijd tegen kanker dankzij het enorme gevoel van solidariteit dat Levensloop
creëert.
De eerste prioriteit van Stichting tegen Kanker is de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Zo kan er
immers vooruitgang geboekt worden in de strijd tegen de ziekte. Maar daarnaast is ook begeleiding van patiënten
en hun familie tijdens en na de ziekte één van onze prioriteiten. Het is dan ook de ambitie van Levensloop om een
hele gemeenschap te verzamelen rond hetzelfde doel, namelijk kanker overwinnen.
In dit jaaroverzicht hebben we het afgelopen jaar samengevat door het woord te geven aan onze
Levensloopcoördinatoren, hebben we een aantal memorabele momenten uitgelicht en werpen we ten slotte een
blik op de toekomst.
Ik wil afsluiten door iedereen die van ver of dichtbij betrokken was bij Levensloop hartelijk te bedanken. Bedankt
voor uw engagement, uw enthousiasme maar vooral voor uw vrijgevigheid.

Veel leesplezier!

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker
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OVER LEVENSLOOP
Levensloop gaat veel
verder dan gewoon geld ophalen
voor Stichting tegen Kanker.
- Pascal Sermeus, comitélid

Kanker in België1

!

67 087

In 2015 hebben 67 087 mensen
te horen gekregen dat ze kanker hebben.

85 000

2

26 500

Jaarlijks overlijden meer dan
26 500 mensen aan kanker.

330 000
De laatste tien jaar hebben meer dan
330 000 mensen kanker overleefd.

Tussen 1990 en 2014 hebben
vorderingen in het kankeronderzoek
bijgedragen tot het redden van
85 000 bijkomende levens in België.

Tot 50%
Tot 50% van alle kankers kan voorkomen worden
volgens zeer recent wetenschappelijk onderzoek. 3

Voor al deze mensen wordt Levensloop georganiseerd: de mensen die kanker overleefd hebben worden in de
bloemetjes gezet, de mensen die nog vechten tegen de ziekte worden omringd door steun en solidariteit en de
mensen die de strijd verloren hebben worden herdacht.
1

2

3

Stichting Kankerregister (2015) "Cancer Burden in Belgium", pp. 23, laatst online geraadpleegd op 29/8/2018, op: www.kankerregister.org/media/docs/
publications/BCR_publicatieCancerBurden2016_web160616.pdf
Stichting tegen Kanker (2018). Onderzoek redt levens… maar hoeveel precies? Geraadpleegd via https://www.kanker.be/nieuws/onderzoek-redt-levensmaar-hoeveel-precies
HEYMACH, J. ET. AL. (2018), Clinical Cancer Advances 2018: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology, in:
Journal of Clinical Oncology, januari 2018, pp.1 -27
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Levensloop:
een initiatief van Stichting tegen Kanker

www.kanker.be

Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau één van de grote actoren op het gebied van kankerbestrijding
in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie is zij, als expertisecentrum, in staat de situatie met een brede
en onpartijdige blik te benaderen en prioriteiten en doeltreffende acties te identificeren. Niet alleen is de Stichting
aanwezig in alle regio’s van het land, ze maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk.

Visie
In de strijd tegen kanker zetten we hoop om in werkelijkheid!
Hoop op een wereld waar het leven het haalt van kanker: door dankzij onderzoek de kansen op genezing te verhogen en
ongeneeslijke kankers te herleiden tot chronische ziekten en door dankzij preventie de risico’s te verminderen. Zonder
het verbeteren van de levenskwaliteit van personen die getroffen worden door kanker uit het oog te verliezen, zowel
tijdens als na de ziekte.

Missies
De missies van Stichting tegen Kanker zijn:
• Op de eerste plaats het financieel ondersteunen van de beste onderzoeksteams. Om kanker te overwinnen is namelijk
wetenschappelijk onderzoek nodig dat stap voor stap hoop omzet in werkelijkheid. Door behandelingen te vinden die
de overlevingskans en levenskwaliteit van patiënten verhogen.
• Te handelen wanneer dit nodig is, in het bijzonder door psychosociale projecten te financieren die de levenskwaliteit
helpen verbeteren van mensen die getroffen worden door kanker en die van hun naasten.
• Alle actoren mobiliseren, want samen kunnen we nog efficiënter werken en nog sneller vooruitgang boeken.
• Informeren door de algemene kennis over kanker, de mechanismen achter de ziekte en de behandelingen te vergroten;
de onderzoeksresultaten vertalen naar informatie die toegankelijk en begrijpelijk is voor het brede publiek.

Aanpak
Stichting tegen Kanker vertrekt van de behoeften van de persoon en zijn/haar naasten. De Stichting kijkt naar het
complete traject en verdeelt deze in 3 fases: voor de eventuele diagnose, tijdens de behandelingen en na de
behandelingen. Tijdens elke fase wordt de nadruk gelegd op de volgende thema’s:

Fysieke
activiteit

Wetenschappelijk
onderzoek

Tabak

Voeding

Overgewicht
Voeding

Alcohol

Fysieke
activiteit

Voeding

Psychologische ondersteuning

Fysieke
activiteit

UV

Psychologische
ondersteuning

Oncoesthetiek

Professionele re-integratie
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Het concept

Wat is Levensloop?
Levensloop is uitgegroeid tot een beweging
die draait rond solidariteit en fondsenwerving
in de strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van een stad of gemeente wordt samengebracht om:
•• mensen die kanker overleefden of er nog

tegen vechten te tonen dat ze er niet
alleen voor staan en hun moed te vieren;
•• mensen te herdenken die aan kanker

overleden zijn;
•• als gemeenschap op te staan en samen de

strijd op te nemen tegen kanker.

Wat zijn de doelstellingen van Levensloop?
SOLIDARITEIT
Tijdens het jaar mobiliseert een comité van vrijwilligers zo veel mogelijk
mensen in een stad of gemeente om zich solidair te tonen met iedereen die
getroffen werd door de ziekte. Voor hen worden activiteiten georganiseerd,
maar er wordt ook aan preventie en sensibilisering gedaan rond het belang van
wetenschappelijk onderzoek. Ook sociale thema’s die van belang zijn voor het
welzijn van iedereen die getroffen wordt door kanker worden belicht.
Tijdens een Levensloop herdenken we de mensen die overleden zijn aan de
gevolgen van kanker. Daarnaast worden de Vechters, mensen die momenteel
vechten of gevochten hebben tegen kanker ook een hart onder de riem
gestoken. Dat gebeurt tijdens de kaarsenceremonie.

SAMEN STRIJDEN
Naast solidariteit is fondsenwerving voor de strijd tegen kanker ook een doel van
Levensloop. Het geld gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek, preventie en
ondersteuning van patiënten en hun naasten. De opbrengst gaat integraal naar
de missie van Stichting tegen Kanker.
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Wie is wie op Levensloop?
In het vervolg van dit jaaroverzicht komen regelmatig termen aan bod die wat verduidelijking nodig hebben.

VECHTER

Levensloop is het evenement
van het jaar. Je komt er telkens mensen
tegen die je begrijpen met een enkele blik.
De steun die je daar als Vechter krijgt van
familie, vrienden en kennissen, maar ook van
de aanwezige vrijwilligers is onbetaalbaar. De
emotionele rollercoaster is immens. Je komt op
elke Levensloop ook mensen tegen die je kent,
want Levenslopers zoeken elkaar op. Iedere
kankerpatiënt kan zich thuis voelen
op Levensloop. Het zijn de VIP’s.

Iedereen die ooit te horen kreeg “je hebt kanker” noemen
we op Levensloop een Vechter. Op alle Levenslopen staan zij
centraal. Het evenement zet hen in de bloemetjes en viert
hun moed en doorzettingsvermogen. Dit houdt in dat er
tijdens het evenement speciale activiteiten voor hen georganiseerd worden. Zo wandelen alle Vechters samen tijdens de
openingsceremonie, maar daarnaast krijgen ze ook een
receptie, een ontbijt en tal van behandelingen en animaties
aangeboden. Het organiserende comité kan er ook voor
kiezen om nog andere activiteiten voor de Vechters te
organiseren. Vechters mogen een paarse T-shirt dragen als
herkenning.

– Agnes Put, Vechter sinds 2008

Aantal vechters 2011-2017

186

347

2011

2012

954

1781

2976

3312

3754

2013

2014

2015

2016

2017

TEAMLID
Iedereen die wil deelnemen aan Levensloop om te lopen of
te wandelen, maakt deel uit van een team. Zo’n team kan
bestaan uit leden van een sportclub, een jeugdvereniging,
een serviceclub of een school. Of gewoon uit collega’s,
vrienden, familie en kennissen. Kortom, iedereen kan
deelnemen aan Levensloop. De leden van het team lossen
elkaar gedurende 24 uur in estafette af door te wandelen of
te lopen. Zo zorgen ze ervoor dat er altijd minstens een van
hun leden op de piste aanwezig is. Het is dus letterlijk
teamwerk. Deze teams organiseren gedurende het jaar
vaak al fondsenwervende activiteiten. Ook tijdens
Levensloop kunnen de teams een activiteit organiseren of
iets verkopen om geld in te zamelen. Op de website van hun
Levensloop kunnen zij zich als team inschrijven en wordt
hun “teller” tentoongesteld.
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COMITÉLID
Elke Levensloop wordt georganiseerd door een lokaal organisatiecomité dat uit vrijwilligers bestaat en ondersteund
wordt door de Levensloopcoördinator van Stichting tegen
Kanker. Het comité bestaat uitsluitend uit mensen die zich
meerdere maanden engageren om het evenement te organiseren. Zij staan in voor het bijeenbrengen van zoveel
mogelijk Vechters, de promotie van het evenement, de
zoektocht naar sponsors en teams en de organisatie voor,
tijdens, en na Levensloop. Aan het hoofd van elk comité staat
een voorzitter die het hele comité doorheen dit avontuur
voorzit en aanspreekpunt is voor Stichting tegen Kanker.

SPONSOR
Lokale sponsors op Levensloop kunnen zowel particulieren
als organisaties zijn die een financiële, materiële of logistieke gift doen. Hieronder lees je meer over AXA, de
voornaamste nationale partner van Levensloop.

AXA is al jarenlang nationale partner van
Levensloop. De inspanningen die ons bedrijf
levert, beperken zich niet tot financiële steun.
We nemen ook daadwerkelijk in team deel aan
Levensloop. Door geld in te zamelen voor
wetenschappelijk onderzoek en preventie
kunnen we de ziekte bedwingen. In 2017,
namen er in totaal 406 collega’s deel,
verspreid over 11 teams en samen zamelden
zij € 36 219 in.
Als verzekeraar willen we evolueren van
betalen naar vertrouwde partner van onze
klanten en makelaars. We willen onze klanten
informeren, adviseren en vormen, mensen
sterker maken en hen aansporen om een
beter leven te leiden. Ons belangrijkste wapen
daarbij zijn onze geëngageerde medewerkers.
AXA Hearts in Action, het vrijwilligersprogramma van AXA, is bijgevolg geen losstaand
initiatief, het zit gebeiteld in de kernfilosofie
van AXA. Die kernfilosofie gaat ervan uit dat
wij allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar.
We steunen mensen en thema's die ons na
aan het hart liggen. Het gaat erom dat we ons
samen inzetten voor een betere toekomst, dat
we onze kennis en ervaring delen en dat we
kwetsbare mensen helpen.
- Serge Martin, Head of Life

DE LEVENSLOOPCOÖRDINATOR
De comités van vrijwilligers die de organisatie van een
Levensloop op zich nemen gaan een heel mooi, maar intens
engagement aan. Stichting tegen Kanker wil hen dan ook zo
goed mogelijk ondersteunen. Dit gebeurt vooral door de
Levensloopcoördinator die het comité begeleidt. Hij of zij
traint en coacht het comité, helpt hen het concept van
Levensloop te versterken en is ook de ambassadeur van
Stichting tegen Kanker door de activiteiten van de Stichting
bekend te maken bij het comité en in de lokale gemeenschap.
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Kortom, iedereen kan op zijn eigen manier deelnemen aan Levensloop via een vereniging of als individu. Hoe je dat doet, zie
je op de afbeelding hieronder, maar meer informatie vind je ook op www.levensloop.be

Hoe deelnemen?
Start of vervoeg
een team
Loop of wandel mee tegen
kanker

Hier meer info >

Doe een gift
Maak mee het verschil. Steun een
persoon, team of Levensloop

Hier meer info >

Ingezameld
geld

Schrijf je in
als Vechter

Organiseerde u een activiteit?
Stort hier het bedrag

Inspireer met je moed en
kracht andere patiënten

Hier meer info >

Hier meer info >

Sponsor
als bedrijf

Neem deel
als organisator

Koop een
kaarsenzakje

Schrijf je in
als vrijwilliger

Steun onze missie of een
lokale levensloop

Start een nieuwe Levensloop
in je gemeenschap

Breng ode aan een
dierbaar iemand

Help ons de ziekte bestrijden

Hier meer info >

Hier meer info >

Hier meer info >

Hier meer info >

Hoe verloopt Levensloop?
24 UUR WANDEL- EN LOOPESTAFETTE
Het hoogtepunt van een jaar voorbereiding is uiteraard het
Levensloopevenement zelf. Het comité probeert zoveel
mogelijk mensen samen te brengen die hun solidariteit
tonen met iedereen die getroffen werd door kanker.
Verenigingen, scholen, bedrijven, wijkcomités, families,
vrienden etc. kunnen teams vormen. Over deze teams kon
je meer lezen op pagina 9.

Levensloop is geen competitie. Het is wel een bijeenkomst
van heel het verenigingsleven van een stad of gemeente
gedurende 24 uur zonder onderbreking. Die 24 uur symboliseren de strijd en de uitdagingen waar kankerpatiënten
tijdens de ziekte mee geconfronteerd worden. Kanker
‘slaapt’ immers ook nooit. Het is dan ook een voortdurend
gevecht voor patiënten en hun naasten dat op Levensloop
onder de aandacht wordt gebracht.
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3 sleutelmomenten:
vieren, herinneren en strijden
Elke Levensloop heeft drie vaste sleutel
momenten die plaatsvinden tijdens de 24u: de
openingsceremonie, de kaarsenceremonie en
de slotceremonie.

2 KAARSENCEREMONIE:
SAMEN HERINNEREN EN EREN
Een tweede sleutelmoment tijdens het evenement is de kaarsenceremonie.
Deze ceremonie heeft een drievoudige symbolische betekenis: ten eerste wil de kaarsenceremonie mensen herdenken die overleden
zijn aan de gevolgen van kanker. Ten tweede wil ze de mensen die momenteel tegen de ziekte vechten een hart onder de riem
steken. Ten derde wil de kaarsenceremonie mensen die de ziekte overwonnen hebben, vieren.
Iedereen kan een kaars in een papieren kaarsenzakje kopen waarop je een naam, een wens of een boodschap kan schrijven of zelfs
een tekening maken. De kaarsen worden in het persoonlijke zakje langs de piste geplaatst. Elk lichtje is een teken van hoop, troost,
herinnering en dankbaarheid.
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1 OPENINGSCEREMONIE: SAMEN VIEREN WE DE MOED VAN ONZE VECHTERS
De Vechters zijn de eregasten van Levensloop. Het evenement wil tonen dat ze er niet alleen voor staan en viert hun moed
en die van hun naasten. Aangemoedigd door hun familie, hun vrienden en alle deelnemende teams lopen zij een ereronde en
openen zij feestelijk Levensloop. Deze ereronde symboliseert de moed van de Vechters en hun naasten.
Dit is een indrukwekkend moment waarop ze hun overwinning vieren, hoop geven aan mensen met kanker en waarop ze ook
hun familie en iedereen bedanken die hen steunt. Deze ereronde betekent meteen ook het startschot van Levensloop.

3 SLOTCEREMONIE: SAMEN STRIJDEN TEGEN KANKER
De slotceremonie zet de mensen in de bloemetjes die Levensloop mee mogelijk hebben
gemaakt en zo meegestreden hebben tegen kanker. Iedereen loopt samen de laatste ereronde
die de feestelijke afsluiter van het evenement is. Tijdens dit moment wordt de opbrengst
bekendgemaakt en wordt iedereen bedankt.
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LEVENSLOOP 2017: EEN OVERZICHT
De evolutie van Levensloop in
België sinds de start
In 2011 haalde Stichting tegen Kanker het concept uit de
Verenigde Staten en in datzelfde jaar werden in België drie
evenementen georganiseerd. Op enkele jaren tijd is het een
onstuitbare solidariteitsactie tegen kanker geworden met
maar liefst 26 evenementen in heel België. De solidariteit
geeft Vechters een vaak broodnodige oppepper en het
ingezamelde geld gaat integraal naar de strijd tegen kanker.

6

3

16

8

25

23

Events

Events

Events

Events

Events

2011

2012

2013

2014

2015

26
Events

Events

2017

2016

Alle locaties zijn terug te vinden op www.levensloop.be

Deelnemers 2011-2017

€ Bruto inkomsten 2011-2017

74 327
67 150

€3 644 671

€3 875 272

€3 220 932

56 075

€2 550 000

37 187

€1 060 498
12 711
€494 291

4586

€116 762

1214
2011

2012

2013

2014
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2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

De cijfers van 2017

74 327
deelnemers
in totaal

26
levenslopen

3 754
Vechters

€ 3 875 272
ingezameld

Dankzij het zevende Levensloopjaar in België werd
maar liefst 14 953 000 euro verzameld om de strijd
tegen kanker verder te zetten.

Dit recordbedrag in 2017 hebben we kunnen inzamelen dankzij
verschillende acties zoals je op het diagram kan zien. 31% van dat
bedrag werd ingezameld tijdens het Levensloopweekend zelf.
Zowel het inschrijvingsgeld als donaties van particulieren zijn
goed voor 17% van het totale bedrag. Via activiteiten zoals een
quiz, een spinningmarathon of een lezing voorafgaand aan
Levensloop wordt 16% van het bedrag ingezameld.

Kaarsenzakjes

2%

Activiteiten
vooraf

Armbandjes

2%

16%

Badges

1%

Inschrijvingsgeld

Activiteiten
tijdens

31%

17%

u

Giften van
bedrijven

Giften van
particuliers

9%

17%
Sponsoring

5%
Giften van
gemeenten

1%
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Strategische vernieuwingen in 2017

In 2016 bestond Levensloop vijf jaar. Onder het motto ‘Reach for the stars’ werd een Belgian Summit georganiseerd
samen met een comité van Levensloopvrijwilligers. Datzelfde motto werd ook gebruikt om in 2017 het Levensloopconcept
grondig te verbeteren. Die verbeteringen worden in wat volgt uitvoerig toegelicht.

Adviesraad
Naar het voorbeeld van een aantal andere Europese
Levenslooplanden werd in 2017 ook in België een nationale
adviesraad van vrijwilligers in het leven geroepen. Die
adviesraad buigt zich over de samenwerking tussen
Stichting tegen Kanker en de vrijwilligers enerzijds en
anderzijds over de verdere ontwikkeling van Levensloop in
België. De adviesraad fungeert als klankbord en geeft
feedback op voorstellen van de Stichting. Na positief advies
werkte de adviesraad in 2017 mee aan de Levensloop Grants
en de Vechtersmomenten (zie Vooruitblik 2018 pagina 40).

Nieuwe structuur van Levensloop
Tot 2017 was er per provincie één regiocoördinator die de
contacten met het netwerk van ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en eerstelijnsorganisaties onderhield. Diezelfde
re gio co ö rdinato r b e g el eid d e o o k é én tot t we e
Levensloopcomités. Door de groei van Levensloop werd er
in de provincies waar meer dan twee Levenslopen georganiseerd werden, een Levensloopcoördinator aangeworven die
enkel Levensloopcomités begeleidde. Die Levensloop
coördinatoren waren meestal werkzaam in twee provincies
waardoor ze vier tot vijf comités ondersteunden.
Omdat de comités slechts door één coördinator begeleid
werden, zorgde dat ook voor problemen in geval van ziekte
of afwezigheid van die coördinator.

regiocoördinator voert wel promotie voor Levensloop in het
netwerk van de Stichting en heeft zo ook regelmatig contact
met de comités. Ook de teamleader bezoekt regelmatig de
comités. Het comité wordt zo in de eerste plaats ondersteund door de Levensloopcoördinator en wanneer de
Levensloopcoördinator afwezig is, kan er altijd iemand van
het team tijdelijk inspringen omdat zij het comité ook
kennen.

Stichting tegen Kanker wilde in de toekomst de continuïteit
in begeleiding van de comités te allen tijde verzekeren
Daarom werd een nieuwe structuur opgezet waarbij België
opgedeeld werd in vier regio’s: West (West- en
Oost-Vlaanderen), Oost (Antwerpen en Limburg), Brabant
(Vlaams- en Waals-Brabant) en Zuid (Henegouwen, Namen,
Luik en Luxemburg). Voor iedere regio werd een team
samengesteld met een teamleader, een aantal regiocoördinatoren en een aantal Levensloopcoördinatoren.
De regiocoördinator begeleidt geen Levenslopen meer. Die
bevoegdheid ligt bij de Levensloopcoördinatoren. Sinds
januari 2017 is de nieuwe organisatiestructuur van
Levensloop en Regiocoördinatie volledig operationeel. De

Bovendien werd de ondersteuning kwalitatiever doordat
het comité kon rekenen op de hulp van het hele regioteam.

16 > Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker
Regionaal team
Teamleader

Regionale coördinator

Levensloop coördinator

PACT-model
Na zes jaar ervaring met Levensloop was het mogelijk om
de functiebeschrijving van Levensloopcoördinator helder te
definiëren in het PACT-model. Stichting tegen Kanker
verduidelijkte wat ze van een Levensloopcoördinator
verwacht, maar ook welke steun een comité van de
Levensloopcoördinator kan verwachten. Een Levensloop
coördinator raakt namelijk heel snel nauw betrokken bij de
Levensloop en zo ontstaat het risico dat de Levensloop
coördinator te veel organisatorische taken van het
evenement op zich neemt.
Het is echter onhaalbaar om dat voor vier tot vijf
Levenslopen te doen. Daarnaast is het ook aan het lokale
comité om de Levensloop vorm te geven zoals zij het willen,
weliswaar binnen het conceptuele kader.
De rol van de Levensloopcoördinator is daarom juist het
coachen van het comité volgens het PACT-model. Dat
model bestaat uit de volgende vier pijlers:
1. People Coach voor de voorzitter en het comité.
2. Ambassadeur van de missie van Stichting tegen
Kanker.
3. Conceptgids voor het comité.
4. Trainer van het comité.

Fasering
In de eerste jaren van Levensloop liep er nu en dan eens
iets grondig fout: logistieke problemen, te weinig deelnemende teams, weinig Vechters, comitéleden die opgebrand
raakten, etc. Dat was vooral het geval bij Levenslopen die
gedragen werden door te weinig vrijwilligers. De taaklast
voor die vrijwilligers was veel te zwaar en na de Levensloop
waren zij dan ook opgebrand.
Stichting tegen Kanker leerde uit die ervaring en op basis
daarvan werd in 2017 de fasering van het organisatieproces
van een Levensloop ingevoerd.

Wanneer het comité naar een volgende fase wil overgaan,
moet het comité aan een aantal criteria voldoen. Is dat niet
het geval, dan gaat het comité niet verder met de organisatie
totdat de noodzakelijke criteria gehaald worden. Een
belangrijk criterium om van fase 1 naar fase 2 te kunnen gaan,
is bijvoorbeeld een voldoende aantal comitéleden. Bij onvoldoende comitéleden worden eerst de noodzakelijke leden
gerekruteerd. Lukt dat niet, dan wordt de organisatie van
Levensloop stopgezet. Op die manier wordt gegarandeerd dat
Levensloop met een voldoende groot comité wordt georganiseerd, zo blijft de organisatie voor het comité haalbaar en kom
je tot een goede Levensloop. Zo wordt vermeden dat een
Levensloop plaatsvindt zonder dat een aantal essentiële
zaken geregeld zijn en wordt de focus op de prioriteiten
behouden.

Levensloop 365
Levensloop bereikt jaarlijks vele duizenden mensen: Vechters,
deelnemers, publiek etc. Het is dan ook een uitgelezen kans om
te sensibiliseren rond het belang van preventie, sociale ondersteuning voor Vechters en hun naasten, en wetenschappelijk
kankeronderzoek.
In de eerste jaren van Levensloop werd hierrond vooral
gewerkt tijdens het evenement zelf. Zo was er op het terrein
een tent met informatieve folders, een reuzengrote dikke
darm, een UV-scanner etc. De ervaring leerde echter dat er
wel veel mensen eens een kijkje kwamen nemen, maar dat de
impact van deze zaken heel klein was. Het publiek op
Levensloop wil zich vooral ook amuseren. Bovendien was het
logistiek erg zwaar en tijdrovend voor de Levensloop
coördinator en het comité tijdens het evenement.
Ondertussen waren er comités die zelf activiteiten rond
preventie, sociale ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek
begonnen te organiseren in de aanloop naar Levensloop of
volgend op de Levensloop. Deze activiteiten konden op enorm
veel bijval rekenen. Dat bewijst dat Levensloop een avontuur is
die een gemeenschap een jaar lang in beweging kan brengen.

De organisatiefases die ieder Levensloopcomité doorloopt
en die organisch gegroeid waren, werden concreet als
volgt gedefinieerd:
Fase 1

Rekrutering van comitéleden (3 maanden).

Fase 2 Training van het comité (1 maand).
Fase 3 Organisatie van de Levensloop (6-8 maanden).
Fase 4 Het evenement zelf (1 maand).
Fase 5 Het afsluiten van de Levensloop (2 maand).

Fase 1

Vorming comité
& Go online (3 maanden)

Fase 2

Doelen & training
(1 maand)

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Praktische organisatie en promotie
(6 maanden)

Evenement
(1 maand)

Evaluatie en afronding
(1 maand)
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In 2017 werd van start gegaan met dit model en ieder jaar zullen nieuwe modules toegevoegd worden.
Concreet bestaat de strategie momenteel uit de volgende modules:
PREVENTIE

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Tabak is veruit de belangrijkste uitdaging op het gebied van
preventie. In 2016 hebben een aantal comités zelf al het
initiatief genomen om rookstopgroepen op te starten en zo
mensen in groep te laten stoppen met roken onder
begeleiding van een tabakoloog. Dankzij de positieve
ervaring en dankzij de campagne ‘Vlaanderen stopt met
roken’ werd de rookstopgroep in een eerste vaste formule
gegoten en aangeboden aan de comités in 2017. 39 mensen
namen deel aan een rookstopgroep en 20 mensen stopten
zo met roken. Dit lijkt misschien weinig, maar in vergelijking
met vergelijkbare initiatieven in de campagne ‘Vlaanderen
stopt met roken’ is dit een erg mooi resultaat.

Stichting tegen Kanker vindt het belangrijk in het kader van
haar missie om mensen correct te informeren over de
laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek
en het belang van dat wetenschappelijk onderzoek. Een
comité kan bijvoorbeeld een labo bezoeken dat gesteund
wordt door Stichting tegen Kanker of er kan een onderzoeker komen spreken over zijn of haar onderzoek op een
bijeenkomst van teamkapiteins of een infoavond. In 2017
groeide dit organisch, maar in de toekomst zullen deze
activiteiten gesystematiseerd worden.

SOCIALE ONDERSTEUNING VOOR
VECHTERS EN HUN NAASTEN
In 2017 werden heel wat lokale initiatieven genomen door
de comités. Die initiatieven dienden als inspiratie voor de
modules ‘Praten over kanker’ om het brede publiek te sensibiliseren rond de problemen die veel mensen nog hebben
om over de ziekte te praten. De lokale initiatieven lagen ook
aan de basis voor de ‘Vechtersmomenten’ die in 2018
worden gelanceerd (zie pagina 29).

STARTERSBOEKJE
Het overzicht van al deze nieuwe initiatieven werd
gebundeld in een nieuwe gids voor de comités: het starters
boekje. Deze mooie publicatie bevat op een toegankelijke
manier alles wat een comitélid moet weten over Levensloop.
Dit startersboekje wordt aangevuld met een functie
beschrijving en een checklist per comitéfunctie. Het
PACT-model en de fasering vormen daarbij het kader. Zo
werden alle oude handleidingen op één coherente manier
vervangen en krijgt een comitélid alle noodzakelijke
informatie op een toegankelijke en heldere manier.

AFSLUITING
HERSTART

KICK OFF

Rookstopgroep

OPROEP
NAAR DE
VOLGENDE
EDITIE

Rookstopgroep

Praten over
kanker

Kanker en
bewegen

Vechters
samenzijn

Lokale
sympo's
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Vechters
samenzijn

Labo
bezoek

Met de Levensloop 365-strategie is er
sinds 2017 een model om de komende
jaren verder op te bouwen aan de realisatie van de missie van Stichting tegen
Kanker via Levensloop. De toekomst ziet
er duidelijk goed uit, zeker dankzij alle
inspiratie die gehaald wordt uit de activiteiten van de lokale comités.

De Levenslopen van 2017 in een notendop

LEGENDE

Vechters

Deelnemers

Teams

Bedrag

Dat Levensloop een concept is met vaste sleutelmomenten dat voor elk evenement gevolgd wordt, kon je lezen op pagina's
12/13. Toch heeft elke Levensloop zijn eigen verhaal. We lieten elke Levensloopcoördinator kort aan het woord om het
verhaal achter elke Levensloop van 2017 die zij begeleid hebben te vertellen.

22-23.04.2017 Levensloop Leuven
coördinator: Ivan Woutermaertens

178
2 443
62
€ 191 680
De nieuwe voorzitter en zijn grotendeels vernieuwde comité stonden voor de editie van Levensloop 2017 meteen voor een serieuze
uitdaging. Rond december kreeg het comité te horen dat Levensloop niet langer kon doorgaan in de kazerne van Heverlee door het
verhoogde terreurniveau. Halsoverkop moesten ze het evenement verhuizen naar de parking voor de kazerne. Die verhuizing
vereiste heel wat logistiek kunst- en vliegwerk zoals het zoeken naar water- en elektriciteitsvoorzieningen en grote tenten. Het harde
werk loonde want uiteindelijk liepen de deelnemers langs een mooi parcours aan de achterkant van het militaire domein. Ook voor
de Vechters was er heel wat te doen. Zo werd er vooraf een gespreksavond georganiseerd met als thema ‘Kanker heb je niet alleen’
en op het evenement zelf was er een afwisselend programma met onder meer massages, allerhande verzorgingen en een receptie.

22-23.04.2017 Levensloop Gent
coördinator: Karolien Devos

200
3 178
66
€ 143 877
Een vrij jong comité organiseerde Levensloop in 2017 voor het eerst aan sport- en recreatiepark Blaarmeersen in Gent. Het was geen
evidentie om in een grote stad als Gent een plaatsje te veroveren in het grote activiteitenaanbod dat er al was. Toch slaagde het
comité erin om een aantal sterke samenwerkingen aan te gaan. De stad Gent leverde heel wat logistieke steun, Artevelde Hogeschool
zorgde ervoor dat de studenten event- en projectmanagement stage konden lopen op Levensloop en de vier grote ziekenhuizen
waren onmiddellijk bereid om mee te werken. Daardoor bereikte het comité een mooi aantal Vechters. Voor hen was er een rijkelijk
gevulde goodiebag, massages, verzorgingen en een workshop kleuranalyse. Voorafgaand aan Levensloop werd ook een rookstopgroep georganiseerd. Ondanks de kille temperaturen in april werd het een hartverwarmend evenement in Gent.
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13-14.05.2017 Levensloop Maaseik
coördinator: Angelique Dupré

101
3 388
70
€ 121 691
De tweede editie van Levensloop in Maaseik mobiliseerde maar liefst 70 teams, wat opvallend veel was voor een relatief kleine stad.
Bijna elke vereniging uit Maaseik was op Levensloop dan ook met een team vertegenwoordigd. Hoewel Levensloop in Maaseik
plaatsvond, droegen ook de omliggende gemeenten Dilsen-Stokkem, Bree en Kinrooi hun steentje meer dan bij. Omdat Mathi
Raedschelders, voorzitter van de volleybalclub Noliko Maaseik, het peterschap op zich nam, kwam er ook heel wat financiële steun
voor Levensloop vanuit de volleybalploeg.
Vanuit een persoonlijke betrokkenheid binnen het comité werd er specifiek gewerkt rond dikkedarmkanker. Het comité nodigde
onder meer een darmspecialist uit het ziekenhuis van Maaseik uit om te komen spreken. Het mooie weer zorgde ervoor dat het een
schitterend evenement werd.

20-21.05.2017 Levensloop Hasselt
coördinator: Monica Bloemen

140
3 190
46
€ 144 951
De editie van 2017 kende in Hasselt een moeilijke start. Uiteindelijk brachten enkele nieuwe leden opnieuw zuurstof in het comité
en werd het een heel sterke Levensloop. Zo koos het comité er heel bewust voor om bloedkanker onder de aandacht te brengen. De
verschillende vormen die deze kanker kan aannemen, blijven in de media vaak onderbelicht. Als sensibilisering nodigden ze tijdens
de kick-off voor het evenement dr. Theunissen van het Jessa Ziekenhuis uit voor een lezing.
Op het evenement zelf werden de Vechters uiteraard verwend, maar ook hun mantelzorgers werden niet vergeten. De mensen die
de zorg voor een kankerpatiënt op zich nemen waardeerden het enorm dat ook zij lotgenoten konden ontmoeten. De verbinding die
voortvloeit uit dergelijke ontmoetingen was ook te voelen tijdens de kaarsenceremonie.
Naast herinneren was er ook heel veel ruimte voor vieren. Het ultieme bewijs dat de sfeer goed zat, konden de toeschouwers merken
aan de kleurrijke hoofddeksels van een aantal comitéleden tijdens de slotceremonie.
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20-21.05.2017 Levensloop Ans
coördinator: Philippe Lejeune

221
904
27
€ 54 031
Levensloop is in de regio Luik in volle ontwikkeling. Die groei laat zich bijvoorbeeld duidelijk zien in het aantal teams: in 2016 namen
14 teams deel aan Levensloop Ans, in 2017 waren dat er al bijna dubbel zoveel. De sterke groei is vooral te danken aan de actieve
medewerking van de drie grote ziekenhuizen uit de regio. Zij waren alledrie sterk vertegenwoordigd in verschillende teams. Maar
als een evenement groeit, moet ook de infrastructuur meegroeien. Helaas was dat in 2017 nog niet het geval. Het stadion Gilles
Magnée, waar Levensloop plaatsvond, had onvoldoende logistieke mogelijkheden om zo’n groot evenement in onder te brengen.
Desondanks is alles goed verlopen en daar had het stralende weer zeker en vast ook mee te maken. Verder waren de traditionele
waarden zoals verzorgingen voor Vechters en de kaarsenceremonie ook erg goed georganiseerd. Levensloop Ans combineerde in
2017 de vaste Levensloopwaarden met een sterke groei en zet die trend ook in 2018 verder.

20-21.05.2017 Levensloop Braine-l’Alleud
coördinator: Valérie Devalériola

135
1506
52
€ 166 719
Braine-l’Alleud is een van de steden die al een lange Levenslooptraditie kent: in 2017 werd Levensloop voor de zevende keer georganiseerd en ze maakten er meteen ook een recordjaar van. Die sterke Levenslooptraditie heeft ongetwijfeld te maken met de gemoedelijkheid en de vriendschap binnen het comité die ook te voelen is op het evenement zelf. Bovendien is de realisatie van de missie
van de Stichting een belangrijke bezorgdheid van het comité. Preventie en sensibilisering staan dan ook centraal. Dat bewijzen
bijvoorbeeld de tien mensen die binnen het comité verantwoordelijk zijn voor de Vechters. De activiteiten voor de Vechters zijn dan
ook erg indrukwekkend. Zo trokken ze in 2017 radicaal de kaart van ontmoeting tussen de Vechters en organiseerden ze een
viergangendiner voor de Vechters en hun partner. Dergelijke activiteiten bewijzen dat in Braine-l’Alleud de strijd tegen kanker en
de preventie ervan echt centraal staat.
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27-28.05.2017 Levensloop Koksijde – Oostduinkerke
coördinator: Annemie Van Avermaet

96
977
24
€ 94 173
Al voor de vierde keer op rij organiseert badstad Koksijde Levensloop vol overgave. Hoewel de stad een beperkt potentieel publiek
heeft, sprokkelen ze telkens opnieuw een mooi bedrag bij elkaar. Dat is te danken aan het grote samenhorigheidsgevoel tussen de
deelnemers en het onuitputtelijke enthousiasme van het comité. Al ruime tijd voor het evenement zamelen ze een mooi bedrag in
en organiseren ze heel wat activiteiten voor de Vechters. In 2017 mochten de Vechters en hun mantelzorgers bijvoorbeeld een ritje
door Koksijde maken op een driewielige motor. De Vechterswerking in Koksijde is sterk en een mooi voorbeeld voor andere steden.
De vele inspanningen voorafgaand aan Levensloop werden beloond door prachtig weer tijdens het weekend zelf. Tot diep in de nacht
werd er in het centrum van Koksijde feest gevierd. Geheel volgens de West-Vlaamse traditie werd de kaarsenceremonie begeleid
door een trompettist die de ‘Last Post’ speelde. Kortom, een editie om tevreden en trots op terug te kijken.

10-11.06.2017 Levensloop Visé
coördinator: Philippe Lejeune

172
1 542
37
€ 170 873
In Visé is Levensloop ondertussen al voor de vierde keer zo wat het evenement van het jaar: de hele gemeente mobiliseert zich in de
strijd tegen kanker. De burgemeester staat zelfs in het weekend van Levensloop geen ander evenement toe in de gemeente. Verder
staat de gemeente ook in voor alle nodige voorzieningen en organiseert ze de opbouw en de afbraak. Heel Visé is dus op de been voor
Levensloop. Dat zorgt ervoor dat Levensloop Visé een heel feestelijk en folkloristisch evenement is. Alles speelt zich af op twee
terreinen van de Hal Omnisport: het ene terrein is gereserveerd voor de teams, het andere terrein voor de kinderanimatie en de
Vechters. Verder blinkt Visé ook uit in originele inzamelacties. Een mooi voorbeeld van zo’n activiteit is die van het oncologische team
van de Clinique Notre-Dame. Zij maakten een kalender samen met borstkankerpatiënten. Ze brainstormden over met welke objecten
ze hun borsten vergelijken. Elke maand poseerde iemand met dat bepaalde object voor haar borsten. Zo had je bijvoorbeeld de
‘washandjes’ of de ‘meloenen’. De kalender was erg professioneel gemaakt en de verkoop ervan bracht meer dan 20 000 euro op. Ze
wonnen zelfs de ‘Global Spirit of Relay Award 2017’, uitgereikt door de American Cancer Society aan het beste team wereldwijd.
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17-18.06.2017 Levensloop ICB
coördinator: Valérie Devalériola

52
560
29
€ 84 644
Een Levensloop georganiseerd door de internationale gemeenschap is doordrongen van een sterk gevoel van solidariteit op internationaal niveau. In 2017 namen net geen 30 teams deel aan de Levensloop op de terreinen van St. John’s International School in
Waterloo. Wanneer een internationale gemeenschap zich mobiliseert in de strijd tegen kanker versmelten nationaliteiten, culturen
en identiteiten zich met elkaar. De verbondenheid in verscheidenheid is dan ook groot: de verschillende activiteiten zoals Afrikaanse
djembé en Braziliaanse danseressen brengen de wereld samen. Die verbondenheid was ook enorm aanwezig op de kaarsenceremonie. Het was een bijna sacrale herdenking die opgeluisterd werd door een zangeres die een aantal prachtige nummers bracht.
Iedereen nam elkaar bij de hand in volledige stilte.
Ook de ideale weersomstandigheden droegen bij aan een enorm mooie editie van Levensloop die baadde in een internationale sfeer.

24-25.06.2017 Levensloop Turnhout
coördinator: Angélique Dupré

86
1 193
25
€ 50 193
Een grote stad mobiliseren voor een evenement als Levensloop bleek in Turnhout niet eenvoudig. Toch slaagde het enthousiaste en
gedreven comité erin om de vooropgestelde 50 000 euro in te zamelen. Voor de organisatie tijdens het weekend werkte het comité
samen met de Thomas More hogeschool die een hele groep studenten afvaardigden om te helpen. De mix van de studenten en het
comité zorgden voor een heel leuke dynamiek. Ook de prachtige locatie midden in een park droeg bij aan de sfeer van het evenement.
Ze konden rekenen op de steun van acteur Chris Willemsen als peter en van Iris Wynants, stadsdichteres van Turnhout, als meter.
Voor de Vechters waren er schoonheidsbehandelingen en een workshop mocktails maken. Ondanks het wisselvallige weer werd het
een mooi evenement.
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24-25.06.2017 Levensloop Doornik
coördinator: Laurence Brulez

176
4 249
90
€ 252 169
Na een jaar pauze in 2016, pakte een nieuw comité en een nieuwe voorzitter de organisatie van Levensloop meteen erg professioneel en efficiënt aan. Ze behaalden een mooi resultaat dat ook voortkwam uit een sterke samenwerking tussen het comité, het
lokale ziekenhuis CHwapi en de gemeente op het vlak van communicatie, logistiek en het warm maken van Vechters en teams. Qua
locatie konden ze gebruikmaken van het park rond de school ESA Saint-Luc. Die groene omgeving was werkelijk een meerwaarde
voor het evenement en werd ook ten volle benut voor allerhande activiteiten voor jong en oud, zoals een ponytour en springkastelen
voor de kinderen.
Voor de Vechters werd er onder meer op zaterdagavond een gala-avond georganiseerd waarop de Vechters een viergangenmenu
aangeboden kregen. De kaarsenceremonie werd dan weer verzorgd door leerlingen van de lokale muziekacademie die rustige
muziek brachten om het moment van herdenking krachtig en sereen te maken. Kortom, in 2017 slaagde Levensloop Doornik er erg
goed in om de hele lokale gemeenschap te mobiliseren in de strijd tegen kanker.

1-2.07.2017 Levensloop Neteland
coördinator: Angélique Dupré

81
1 078
28
€ 80 044
Onder het motto ‘samen sterk’ besloot de regio Neteland Levensloop elk jaar in een andere gemeente van de regio te organiseren. Om
de nieuwe samenwerking te symboliseren, zorgde de voorzitter ervoor dat de Levensloopfakkel op zondag voor Levensloop Neteland
werd opgehaald in Turnhout en elke dag werd er door een atletiekclub met de fakkel naar een andere gemeente van Neteland gelopen.
De aankomst was uiteindelijk in Herenthout waar Levensloop Neteland in 2017 plaatsvond. Die fakkeltocht was al een evenement op
zich en kreeg heel wat aandacht in de regionale pers. Qua activiteiten op Levensloop zelf blijft de heldere uiteenzetting over immunotherapie van prof. dr. Evelien Smits van het UZ Antwerpen bij. Een memorabele inzamelactie is de veiling met items van bekende
sporters of kunstenaars. Die werd ludiek aan elkaar gepraat door peter Steven Goegebeur, een Vlaamse stand-upcomedian. Hij gaf
niet op tot elk item verkocht was. Ook de meter, veldrijdster Ellen Van Loy, engageerde zich ten volle voor Levensloop. De kaarsenceremonie was erg pakkend en werd begeleid op piano door de dochter van de comitévoorzitter.
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9-10.09.2017 Levensloop Evere
coördinator: Ivan Woutermaertens

88
243
22
€ 23 831
Levensloop 2017 in Evere was een kleine maar gezellige editie. Wat bijblijft, is vooral de gezellige sfeer die er heerste. De deelnemers
liepen onder de bomen van het park van Evere en er waren heel wat optredens. De Vechters kregen eerst een receptie aangeboden
en vervolgens een diner in het hotel tegenover het Levensloopterrein. Helaas waren de weergoden Levensloop niet gunstig gezind:
de regen viel met bakken uit de lucht. Tijdens de kaarsenceremonie goot het zo hard dat de kaarsen letterlijk uitgeregend werden.
Ondanks de regen blijft toch de pakkende getuigenis van een jong meisje die haar moeder verloor aan kanker bij. Een echt kippenvelmoment. Gelukkig was het weer op zondag iets beter. Levensloop Evere kon rekenen op de Waalse RTBF-presentator Walid als
peter.

9-10.09.2017 Levensloop Kortrijk
coördinator: Griet Langedock

100
5 616
73
€ 186 849
Jaar na jaar brengt Levensloop Kortrijk heel wat deelnemers op de been. Zelfs na verschillende edities slaagt het comité erin om
meer dan 5000 deelnemers te mobiliseren. Daarmee vindt in Kortrijk de grootste Levensloop van West-Vlaanderen plaats.
Naast de grote teams waren er ook verschillende kleine teams vaak ter ere van een Vechter. Onder de deelnemers zijn er overigens
heel veel actieve lopers, wat maakt dat er enorm veel beweging was op de Lange Munte. Die beweging kwam trouwens uit heel veel
verschillende sectoren. Zeker het onderwijs was goed vertegenwoordigd.
De Vechters kregen voor de gelegenheid een mooie paarse rugzak als goodiebag vol verwennerijen. Verder konden de Vechters
deelnemen aan originele workshops zoals gezond aperitieven, yoga en sacrale dans. Het hele gebeuren vond opnieuw plaats onder
het meterschap van actrice Lize Feryn en het peterschap van cartoonist Peter Nesten.
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16-17.09.2017 Levensloop Lommel
coördinator: Angelo Delrio

196
5 815
103
€ 249 794
Lommel vierde in 2017 een jubileumeditie van Levensloop. Dat het de vijfde editie was, gaf zowel een morele boost aan het comité als
aan de deelnemende teams. De energie en het enthousiasme waarmee naar de vijfde editie werd toegewerkt was heel sterk te voelen
in Lommel en bij uitbreiding in de hele regio Noord-Limburg. De gemeente Lommel is dan ook een heel sterke partner in de organisatie
van Levensloop en voert actieve promotie voor het evenement. Ook het weer zat mee: op zaterdag om 14u30 begon de zon tot zondagavond zonder ophouden te schijnen. Om de missie van Stichting tegen Kanker actief onder de aandacht te brengen, koos het comité
voor het thema gezond leven. Iedereen kon op de foto met activerende slogans zoals ‘In elke roker zit een stopper’ of ‘Eet gezond, stop
fruit en groenten in je mond.’ Verder bracht Levensloop Lommel ook heel wat bekende Vlamingen op de been. Dat was dankzij Raf
Jansen en Katrien De Ruysscher, de twee acteurs uit de Vlaamse soap ‘Thuis’ die zich engageerden als peter en meter. Zij mobiliseerden heel wat collega’s om af te zakken naar Levensloop. Uiteraard werden heel wat foto’s gemaakt. Dankzij zoveel enthousiasme
en begeestering van iedereen die aan Levensloop meewerkte, bracht de vijfde editie van Levensloop Lommel een recordopbrengst op.

23-24.09.2017 Levensloop Verviers
coördinator: Philippe Lejeune

272
2 383
67
€ 147 571
Levensloop kent in Verviers een sterke traditie: in 2017 was het al de zesde keer dat het evenement plaatsvond. Het organiserende comité bestaat
slechts uit elf leden, maar ondanks die beperkte bezetting slagen ze erin om heel wat teams en deelnemers te mobiliseren. De drukte was dan ook
typerend voor deze Levensloopeditie. Zo is er op het terrein van het voetbalstadion van Bielmont maar plaats voor 62 teams, waardoor de vijf
overige teams in de cafetaria worden opgesteld. Het grote aantal deelnemers zorgt ervoor dat je eigenlijk enkel vlot kon bewegen op de piste
tussen 1u en 5u ’s nachts. Daarbovenop kwam nog eens dat terreurniveau 3 van kracht was, waardoor er extra controles waren en er slechts één
ingang open was. Het voetbalveld werd dankbaar gebruikt tijdens de kaarsenceremonie. De kaarsen werden in de vorm van een hart op het veld
gezet. Een volledig in het wit geklede danseres danste in het midden van het hart terwijl ze met licht door een volgspot werd gevolgd. Muziek en
dans stonden overigens ook in het animatie- en Vechtersprogramma centraal, waardoor het evenement een feestelijk karakter kreeg. Voor de
Vechters werd, naast verzorgingen en massages, bijvoorbeeld een klassiek concert georganiseerd. Het prachtige weer zorgde er ten slotte mee
voor dat Levensloop in Verviers een echt feest werd.
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23-24.09.2017 Levensloop Tessenderlo
coördinator: Stefan Beeldens

165
4 494
83
€ 267 910
Levensloop kende in Tessenderlo in 2017 een erg grote opkomst. Het geheim van die grote opkomst schuilt in het diverse comité:
heel wat comitéleden komen uit de buurgemeentes van Tessenderlo, waardoor zij ook heel wat teams afvaardigden. Voor de
Vechters was er een erg leuk programma, met bijvoorbeeld een optreden van een koor en een workshop bloemschikken.
Ondanks de omvang van het evenement, verliep de stille ronde volgend op de kaarsenceremonie in volledige stilte. De kaarsenceremonie zelf was dan weer erg poëtisch. Ze werd verzorgd door Luce Rutten, die ooit dorpsdichter van Tessenderlo was.
Levensloop Tessenderlo kreeg overigens nog een leuk vervolg. Een van de teamkapiteins ging een weddenschap aan: als er meer
dan 4000 deelnemers zouden zijn, zou hij in een weekend vier marathons lopen. Belofte maakt schuld want er waren effectief meer
dan 4000 deelnemers. In het voorjaar heeft hij op het terrein van Levensloop de vier marathons gelopen. Er kwamen heel veel
teams supporteren of meewandelen. Zo konden de teams Levensloop 2017 nog wat nabeleven.

30.09 – 1.10.2017 Corporate Levensloop BXL
coördinator: Ivan Woutermaertens

54
1 799
28
€ 142 501
Eind september vond op de Heizel een Levensloop speciaal voor bedrijven plaats. Het Koning Boudewijnstadion als locatie gaf een
unieke sfeer aan het evenement. Enerzijds was er de nachtelijke opbouw: door een voetbalmatch kon er pas opgebouwd worden op
vrijdag om middernacht. Het was een race tegen de klok om alles op tijd klaar te krijgen voor het evenement. Anderzijds zorgde het
stadion tijdens de drietalige kaarsenceremonie voor een unieke sfeer: enkel de kaarsenzakjes verlichtten het stadion waardoor de
stille ronde erg sereen en pakkend was. Op het terrein viel ook van alles te beleven. Indrukwekkend was bijvoorbeeld het grote
aantal springkastelen in allerlei soorten en maten op het plein voor het stadion waardoor het ook een echt familie-evenement werd.
Ook het optreden van stand-upcomedian Fried Ringoot, bekend van Belgium’s Got Talent die ten gevolge van kanker in een rolstoel
belandde, droeg bij aan de sfeer van het evenement. Voor de Vechters gaf professor Colemont een interessante lezing over
darmkanker. Tussen alle activiteiten door viel ook de enorme inzet van de bedrijven op om geld in te zamelen.
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30.09 – 1.10.2017 Levensloop Aalst
coördinator: Karolien Devos

129
5 417
94
€ 248 410
Als je voor de eerste editie verkozen wordt tot ‘Rookie of the year’ door de American Cancer Society, dan geeft dat vanzelfsprekend
een boost voor de tweede editie. De Aalstenaars gingen er dan ook weer keihard tegenaan. Onder de meer dan 90 teams deden ook
de politie, de brandweer en bijna alle Aalsterse scholen mee. Ook het stadsbestuur steunde Levensloop. Ze schonken zelfs nog eens
een extra bedrag per deelnemer. Het comité kon ook rekenen op de steun van een erg gedreven peter: cardioloog Pedro Brugada
was veelvuldig aanwezig op evenementen in aanloop naar Levensloop en voerde als ex-roker een doorleefd pleidooi om te stoppen
met roken. Aalst zou Aalst niet zijn als er geen ajuinen aan te pas zouden komen. Een team vestigde zelfs het record ajuinsoep
maken. Hoewel er het hele weekend een echte uitgelaten feeststemming heerste, verliepen de kaarsenceremonie en de stille ronde
erg stil en ingetogen. De papa van een jonge Vechter, die een team vormde voor zijn zoontje, prees het unieke gevoel van samenhorigheid op Levensloop. Mensen durven over het thema spreken en hij kon regelmatig zijn verhaal kwijt. Het enorme engagement
van het comité en de teams bracht een mooi bedrag op dat onder de vorm van een striptease bekend werd gemaakt.

7-8.10.2017 Levensloop Brugge
coördinator: Griet Langedock

171
3 754
76
€ 103 795
Een wolkbreuk boven Brugge zorgde net niet voor wateroverlast tijdens het Levensloopweekend. Tijdens de openingsceremonie viel
de elektriciteit uit en tijdens de Kaarsenceremonie werden alle kaarsjes uitgeregend. Toch kreeg de regen de moraal van de deelnemers
niet klein. ‘Je hebt ook niet te kiezen onder welke omstandigheden je met kanker geconfronteerd wordt’, werd het motto van het
weekend. De weersomstandigheden konden de bijna 200 Vechters dan ook niet tegenhouden. Peter Dominique Persoone trakteerde
hen op een workshop pralines maken. Hij werd in het peterschap bijgestaan door Miguel Van Damme, de keeper van Cercle Brugge. Op
zondagmorgen werden de Vechters verrast door de zangeres en televisiepresentatrice Ingeborg, die hen een primeur van haar lied
Gratitude gaf. Laat nu net dankbaarheid het overheersende gevoel zijn na deze editie van Levensloop: dankbaar omdat slecht weer de
samenhorigheid in de strijd tegen kanker van een stad niet klein krijgt.
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7-8.10.2017 Levensloop Sint-Truiden
coördinator: Angelo Delrio

120
2 782
50
€ 176 652
Sint-Truiden mag zich de titel van ‘Levensloop-oergemeente’ wel toe-eigenen. In 2017 was het immers al de zevende keer dat
Levensloop in Sint-Truiden plaatsvond. Elk jaar groeide het evenement. Bijgevolg moest het comité heel veel aandacht besteden aan
logistieke zaken en vooral aan veiligheid. Daardoor schoot er minder tijd over om te focussen op de missie van de Stichting en de
essentie van waar Levensloop voor staat. Daarom koos het comité er in 2017 voor om ‘back to basics’ te gaan: ze wilden heel bewust
de boodschap van Levensloop opnieuw in de kijker zetten. Om dat te organiseren kozen ze een locatie die kleiner en intiemer was
dan voorgaande jaren. Het nieuwe concept sloeg erg aan bij de teams en de deelnemers. De Vechters konden terecht in een grote
Vechtersruimte waar ze heel wat verzorgingen, lekker eten en drinken en vooral veel persoonlijke aandacht kregen. De keuze van
het comité om opnieuw te focussen op waar Levensloop voor staat, bracht in absolute cijfers dan misschien wel wat minder op, maar
in verhouding werd er eigenlijk evenveel geld ingezameld. Het bewijs dat deze aanpak werkt en erg waardevol is.

14-15.10.2017 Levensloop Genk
coördinator: Angelo Delrio

211
6 724
128
€ 270 296
De derde editie van Levensloop in Genk mag zich de grootste Belgische Levensloop van 2017 noemen. Levensloop Genk mag dan
ook beschouwd worden als succesvol op erg veel vlakken: het aantal Vechters en de zorg voor deze belangrijke groep, het aantal
teams, de opbrengst, aandacht voor de missie en ontvangst van de vrijwilligers. De relatie tussen de grootte van het evenement en
de kwaliteit van de boodschap die uitgedragen werd, was erg goed in balans. Het comité werkt ondertussen al vier jaar heel vlot
samen en is zich dan ook erg bewust van de boodschap die ze willen naar buitenbrengen. Levensloop in Genk slaagde er dan ook in
om heel wat mensen te mobiliseren in de strijd tegen kanker. In dit succesverhaal is de stad Genk zeker en vast een onmisbare
partner. Maar ook het ziekenhuis Oost-Limburg steunde Levensloop via lezingen, kennisoverdracht en actieve deelname via de
verschillende teams uit het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg).
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14-15.10.2017 ULB Brussel
coördinator: Ivan Woutermaertens

87
1 059
48
€ 97 587
Het bijna volledig vrouwelijke comité zorgde in 2017 opnieuw voor een mooie Levensloopeditie aan de ULB. Voor het eerst stonden
alle tenten van de teams samen op de parking Janson, waardoor het een erg gezellige bedoening werd. Ook het stralende weer – 20
graden in oktober! – droeg daar zeker aan bij. De deelnemers bestonden uit een goeie mix tussen studenten en andere teams. Er
werden ook behoorlijk wat studentenkringen gemobiliseerd. Daar droeg de rector van de ULB zeker zijn steentje aan bij.
Tijdens de kaarsenceremonie was er erg veel volk. Bovendien waren er ook heel wat activiteiten voor de Vechters, zoals bijvoorbeeld
een modeshow gepresenteerd door David Jeanmotte, de Waalse stijlgoeroe van de RTBF. De Vechters kregen ook een heel mooi
aandenken: het Vechterscomité koos het lieveheersbeestje als symbool voor de Vechters. Met een deel van het comité gingen ze
platte stenen rapen aan de Franse kust. Die stenen werden versierd als een lieveheersbeestje. Op het einde van de openingsceremonie kreeg elke Vechter zo’n lieveheersbeestje als aandenken. Een mooi gebaar!

14-15.10.2017 Levensloop Edegem
coördinator: Stefan Beeldens

111
2 333
48
€ 125 638
Edegem is een kleine, maar bruisende gemeente. Bovendien ligt de gemeente tussen twee ziekenhuizen: het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
en de GasthuisZusters Antwerpen (GZA). Daardoor slaagt het stabiele en goed draaiende comité erin om een behoorlijk grote Levensloop voor zo’n
kleine gemeente te organiseren. Verder ging het comité in 2017 op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden ze in het gemeentelijk park Fort 5. Een
dergelijke historische locatie draagt uiteraard enorm bij aan de sfeer van een evenement als Levensloop, in het bijzonder dan aan de kaarsenceremonie.
Het feit dat de kaarsenceremonie werd opgeluisterd door een koor, maakte het allemaal extra indrukwekkend. Muziek vormde duidelijk de rode draad,
want ook dit jaar werd er door de peters, Vlaamse zangers Mathieu en Guillaume, een nieuwe strofe geschreven aan het Levenslooplied. Om de missie
van de Stichting te vertalen, werden op het evenement longtestings gedaan door een pneumoloog. De Vechters voelden zich thuis in het ‘Vechtershuis’
dat ingericht werd door Opnieuw & Co en waar behandelingen en massages plaatsvonden. Een Vechter in het bijzonder verdient een speciale
vermelding. De burgemeester bracht een dame mee naar de openingsceremonie die terminale kanker had. Het was haar grootste wens om nog eens
op Levensloop te kunnen zijn. Dit bijzondere moment maakte aan alle deelnemers meteen duidelijk waar ze zich zo voor inzetten.
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21-22.10.2017 Levensloop Beveren
coördinator: Mieke Van Croonenburg

229
6 546
91
€ 260 219
Het Levensloopjaar wordt ondertussen al bijna traditioneel afgesloten in Beveren. In Beveren is Levensloop dan ook een vaste
waarde waar iedereen wil bij zijn. Daartoe draagt zeker ook de grote betrokkenheid van de gemeente bij op het vlak van logistiek en
extra financiële steun. Het comité bouwde doorheen de jaren zelf ook al een zeer sterke vrijwilligerswerking uit. Ook in de aanloop
naar Levensloop kan het comité een beroep doen op de vrijwilligers van Levensloop voor allerhande promoactiviteiten.
Tijdens het Levensloopweekend was er ondanks het herfstige weer een zeer grote opkomst. Een nieuwigheid was de oproep om
tijdens bepaalde uren verkleed te lopen op de piste. Zo was er de onesieronde en ’s nachts was er de light-you-upronde waar
iedereen zich tooide met lichtjes. De stille ronde tijdens de kaarsenceremonie was indrukwekkend en werd mee begeleid door de
plaatselijke jeugdbewegingen die nadien een kampvuur aanstaken en voor nachtelijke animatie rond het kampvuur zorgden. Voor
de Vechters werd een mocktailworkshop aangeboden, waren er allerlei verzorgingssessies en werd een groot ontbijt georganiseerd.
Tijdens de slotceremonie werd de cheque met het totaalbedrag van alle Levenslopen van 2017 uitgereikt aan Stichting tegen Kanker.

23-24.10.2017 Levensloop Namen
coördinator: Valérie Devalériola

184
1 202
41
€ 52 868
Visibiliteit is belangrijk voor een Levensloop, vandaar dat het comité van Namen in 2017 besloot om van locatie te veranderen. De
nieuwe locatie bevindt zich midden in het centrum en daardoor besloot het comité sterk in te zetten op communicatie en visibiliteit
zodat de inwoners van Namen Levensloop echt leren kennen. Tijdens die campagne kreeg het comité veel steun van de stad en de
omliggende ziekenhuizen. Hun campagne werkte: er schreven zich maar liefst 184 vechters in.
Geen moeite werd gespaard om het evenement kenbaar te maken in de stad: het terrein was volledig verlicht in het paars en er
werden artistieke foto’s gemaakt waarop ‘hope’ centraal stond. Kortom, het was een bewuste keuze van het jonge, dynamische
comité om volledig in te zetten op de inburgering van het concept Levensloop in Namen. Daar zijn ze wonderwel in geslaagd!
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Resultaten van de tevredenheidsenquête
voor Levensloop 2017
Levensloop is een evenement dat blijft bestaan dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Of ze nu
rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met de ziekte, de vrijwilligers tonen elke keer
opnieuw hoe hard ze zich inzetten voor Levensloop.
Hun tevredenheid is dan ook van essentieel belang om het voortbestaan van het concept in België te
garanderen.
Stichting tegen Kanker vindt het dan ook erg belangrijk om een zicht te krijgen op hoe Levensloop
ervaren wordt, wat goed loopt en waar er eventueel mogelijkheden tot verbetering zijn. Daarom
wordt elk jaar een tevredenheidsenquête gehouden onder de comitéleden, de Vechters, teamkapiteins
en andere deelnemers. Stichting tegen Kanker probeert vervolgens zoveel mogelijk rekening te
houden met de resultaten van de enquête en in te spelen op de verwachtingen van de respondenten.

Over de respondenten
In totaal hebben 11 517 mensen de enquête ingevuld. Dit is
15% van het totale aantal deelnemers. Van de respondenten
was 78% Nederlandstalig en 22% Franstalig. Op basis van
deze cijfers kunnen we stellen dat onze online tevredenheids
enquête representatief is.

Welke voornaamste rol nam u op tijdens het event?

2%

Het valt op dat de Levenslopen meer vrouwelijke dan
mannelijke deelnemers hebben.

Comitélid

7%

Bezoeker

1%

62%
Teamlid

Varia

11%

Vechter

2%

6%

Sponsor

3%

Schenker

11 517

respondenten

67%

van de
respondenten zijn
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59%

van de
respondenten
> 45 jaar

15%

van het totaal

78%
NL

22%
FR

Teamkapitein

6%

Vrijwillger

Algemene tevredenheid
De respondenten zijn over het algemeen tevreden en het
evenement lost meestal de verwachtingen in.
In welke mate zou u volgende eigenschappen
toeschrijven aan het Levensloop event waaraan u
deel nam?
Akkoord
Eerder wel akkoord

Georiënteerd op familie

Plezierig

Uniek

Neutraal
Eerder niet akkoord

42%

Niet akkoord

40%

In welke mate zijn volgende uitspraken van
toepassing op u?
In het algemeen ben
ik tevreden over het
Levensloop event
waaraan ik deelnam

16%

47%

36%

40%

38%

11%

23%

Levensloop
voldeed aan
mijn
verwachtingen

Deze Levensloop sluit
aan bij mijn visie van
hoe een ideale
Levensloop moet zijn

Ontroerend

Inspirerend

Betekenisvol in de
strijd tegen kanker

65%

58%

45%

46%

41%

63%

37%

35%

38%

30%

32%

17%

18%

14%

7%

50%

6%

Praktische organisatie

In welke mate was u tevreden over volgende specifieke activiteiten:
0%

30%

100%

Slotceremonie

87%

Animatie

86%

11%

3%

Kaarsceremonie

85%

12%

4%

Openingsceremonie

82%

15%

2%

Activiteiten
voor kinderen

80%

18%

2%

15%

De respondenten waren doorgaans
tevreden over hun deelname. De
suggesties tot verbetering die ze
formuleren gaan voornamelijk over
de organisatie en de logistiek. De
deelnemers zijn vrij enthousiast over
de georganiseerde activiteiten en in
het bijzonder over de optredens en
de ceremonies.

(Eerder) tevreden
Neutraal
(Eerder) ontevreden

Jaaroverzicht Levensloop 2017 < 33

Praktische organisatie
LOGISTIEK
In welke mate was u tevreden over volgende praktische aspecten
van Levensloop?
0%
50%
100%
Locatie in het algemeen

96%

Het aanbod qua catering
in termen van variatie

87%

9%

4%

Opstelling van de tenten

87%

7%

6%

Het podium

86%

12%

2%

De nutsvoorzieningen

84%

De kwaliteit van het geluid
op het event
De duidelijkheid van de
bewegwijzering op en
naar het event?

80%

Possibilités de parking

72%

76%

3% 1%

11%
12%
14%
15%

5%
8%
10%

Op logistiek vlak gaven de respondenten aan
dat de website www.levensloop.be gebruiksvriendelijker kan zodat het inschrijven en het
geld inzamelen gemakkelijker kan verlopen.
Begin 2018 kreeg die website op basis van die
feedback een grondige update.
Een voorstel tot verbetering heeft betrekking
op het parcours: de respondenten stellen vaak
voor om, waar dat nog niet het geval is, een
scheiding in het parcours te voorzien tussen
lopers en wandelaars en om het parcours te
verlengen en uit te breiden zodat de
deelnemers niet voortdurend het gevoel
hebben dat ze in rondjes draaien.

13%

(Eerder) tevreden
Neutraal
(Eerder) ontevreden

In welke mate vindt u dat de promotie van het
event goed verlopen is?

Hoe bent u zelf in contact gekomen met Levensloop?
Via familie,

46% vriendgroep of

9%

Via een school

kennis

44%

Tevreden

18%
Neutraal

27%

Ik nam al eens
deel en neem
opnieuw deel

7%

Via een poster
of een flyer

19%

Via het
organisatiecomité

5%

Via de website

16%

Andere

3%

Via een artikel
in een plaatselijke
krant

12%

Via Facebook

1%

Via de radio

10%

Via het
ziekenhuis

1%

Via televisie

2%

9%

Niet
tevereden

Eerder
ontevreden

26%
Eerder
tevreden

Promotie
70% van de respondenten vond dat de promotie van het
event vrij goed is verlopen.
De kanalen die het beste werkten om Levensloop te
promoten zijn duidelijk de mond-tot-mondreclame en het
netwerk. Maar liefst 73% van de respondenten leerde
Levensloop kennen via het comité of een kennis. Een
eerdere deelname was vaak een belangrijke beweegreden
om opnieuw deel te nemen. Slechts in 24% van de gevallen
werden promotiekanalen zoals Facebook, affiches, flyers,
internet, radio en televisie genoemd.
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Fondsenwerving

Waarvoor wordt het geld dat ingezameld wordt
dankzij Levensloop gebruikt?

Levensloop België is een echt uithangbord. Het geld dat
tijdens deze evenementen wordt ingezameld, gaat rechtstreeks naar de activiteiten van de Stichting zoals steun aan
wetenschappelijk onderzoek, begeleiding van patiënten en
hun naasten, en preventie. Onze enquête wees uit dat de
respondenten dezelfde prioriteit geven aan het gebruik van
het ingezamelde geld. Iedereen die Levensloop mee
mogelijk maakt, draagt de missies van Stichting tegen
Kanker dus ook hoog in het vaandel.

5%

4%

55%
Wetenschappelijk
(kanker)onderzoek

Wetenschappelijke
correcte informatie
over de ziekte voor
patiënten en het
grote publiek

Preventiecampagnes en
-boodschappen

4%

Het bundelen van
alle krachten
(fondsen, organisaties, lobbywerking,...)

31%

Concrete hulp aan
kankerpatiënten
en hun naasten

80%

10%
9%
8%

60%

23%

0%

19%

16%

34%

41%

40%
20%

12%
12%

Prioriteit 1

Welke organisatie zit achter Levensloop? Als antwoord op
deze vraag geven de meeste respondenten Stichting tegen
Kanker aan als organisator van Levensloop. Toch stellen we
vast dat er nog geen eenduidig antwoord op die vraag
gegeven wordt. 24% van de Nederlandstalige respondenten
noemt ook andere organisaties als organisator. Daaruit
besluiten we dat Stichting tegen Kanker duidelijker naar
voren moet treden als organisator van Levensloop en
daarom zal Stichting tegen Kanker in de toekomst nog meer
inzetten op visibiliteit.

30%

50%
19%

12%

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Andere

Stichting tegen Kanker als
organisator van Levensloop

Waarvoor zou het geld dat ingezameld wordt
dankzij Levensloop volgens u prioritair gebruikt
moeten worden?
100%

1%

Welke organisatie
zit achter
Levensloop?

NL

Wetenschappelijk (kanker)onderzoek
Concrete hulp aan kankerpatiënten en hun naasten
Wetenschappelijke correcte informatie over de ziekte voor patienten
en het grote piubliek
Preventiecampagnes en -boodschappen
Het bundelen van alle krachten (fondsen, organisaties, lobbywerking,...)

FR

Stichting tegen Kanker
73%

Fondation contre le
Cancer : 87,5%

Kom op Tegen Kanker
24%

Ik weet het niet :
8,5%

Andere
3%

Andere
4%

Toekomstige deelname
We vroegen de respondenten of ze bereid zijn om
volgend jaar opnieuw deel te nemen. De overgrote
meerderheid, maar liefst 9 op de 10 respondenten, gaf
aan bereid te zijn om opnieuw deel te nemen.
Meer dan waarschijnlijk
Eerder waarschijnlijk
Redelijk waarschijnlijk
Eerder niet waarschijnlijk
Helemaal niet waarschijnlijk

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Alle
respondenten

Vechter

Comitélid

Teamkapitein
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LEVENSLOOP: EEN GROTE
INTERNATIONALE BEWEGING
Levensloop wereldwijd: de cijfers

2017
u

28

landen
buiten VS

956

levenslopen

$33 612 685

Levensloop ULB was de
grootste Levensloop
voor studenten buiten de VS
België heeft ook
de laagste organisatiekost
van alle 28 landen
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GEMIDDELDE VAN 26
LANDEN BUITEN VS
24
806
16 286

1 764

309

$ 1.850.000

2017
BELGIË
EVENEMENTEN

TEAMS

DEELNEMERS

VECHTERS

COMITÉLEDEN

FONDSENWERVING

26
1526
74 327

3754

546

€ 3 875 272

Per Levensloop
BELGIË
GEMIDDELD

WERELDWIJD
GEMIDDELD
34

TEAMS

691

DEELNEMERS

75

VECHTERS

144

13

COMITÉLEDEN

28

$ 78.732

FONDSENWERVING

58
2859

€ 152 350
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Global Spirit of Relay Awards:
eer op internationaal niveau
Het Amerikaanse concept ‘Relay for Life’ ontstond in
1985. Sindsdien verspreidde het concept zich over de hele
wereld: vandaag worden ruim 6000 Levenslopen georganiseerd in 29 verschillende landen.
De American Cancer Society reikt elk jaar wereldwijd zes
prijzen uit. In 2017 won België twee van die prijzen voor
het seizoen 2016. Dat is een hele prestatie als relatief
klein Levensloopland!
Levensloop Aalst van september 2016 ontving de ‘Rookie
Award’. Die prijs beloont de beste eerste editie van een
Levensloop. Een mooie erkenning voor het vrijwilligerscomité dat erin was geslaagd om 108 Vechters en 3295
deelnemers te verzamelen in 62 teams. Het cijfer op het
maagdelijke scorebord was al even indrukwekkend: 171 058
euro voor de strijd tegen kanker.

Twee nieuwe
Global Heroes of Hope
Twee vrijwilligers mogen zich sinds 2017
‘Global Hero of Hope’ noemen. Deze eretitel
wordt uitgereikt door de American Cancer
Society aan een proactieve Vechter die zijn
verhaal zoveel mogelijk wil delen. De Global
Hero wordt dankzij die eretitel ambassadeur
voor Levensloop en verspreidt mee de
boodschap van hoop die Levensloop wil
uitdragen.
Sinds 2017 mogen Maarten Buyse en MarieFrédérique Charles-Antoine zich Global Hero
of Hope noemen.

De tweede prijs werd uitgereikt in Brussel aan de organisatoren van Levensloop ULB. Zij wonnen de ‘Student Relay
Award’ voor de beste Levensloop georganiseerd door
studenten. Deze tweede editie van Levensloop ULB bracht in
oktober 2016 76 Vechters, 52 teams en in totaal 1157
deelnemers op de been. In totaal werd er 88 196 euro
ingezameld.
Beide comités werden uitgenodigd bij Stichting tegen Kanker
in Brussel waar de prijzen plechtig overhandigd werden.

Zowel bij de grootmoeder als bij de
moeder van Marie-Frédérique werd
ka nker vas tg es tel d . To en M a rie Frédérique ook zelf gediagnosticeerd
werd met kanker, bleef ze hoopvol en
positief: haar credo werd ‘het zal wel
gaan’. Haar getuigenis op Levensloop
Namen in 2017 draagt die boodschap dan
ook helemaal uit. Haar enorme positiviteit en haar drang om een kwalitatief
leven te leiden met kanker is een inspiratieb ron voor velen . Voor Marie Frédérique is Levensloop een evenement
waar het leven moet gevierd worden.

Marie-Frédérique
Charles-Antoine

Het is de eerste keer dat een Belgische zorgdrager de award Caregiver Global Hero of
Hope kreeg. Die ging naar Maarten Buyse, een 23-jarige student en al jaren actief op
Levensloop. Het begon allemaal toen hij zich als fotograaf engageerde tijdens de eerste
editie van Levensloop in Kortrijk. Hij was betrokken bij een team rond zijn moeder die
gediagnosticeerd werd met borstkanker. Door de warmte en samenhorigheid die hij op
Levensloop ervaarde, besloot hij om meer te doen dan enkel foto’s te maken. Hij schreef
zich in als comitélid en begon de vrijwilligers te coördineren op Levensloop Kortrijk.
Naast vier edities in Kortrijk zette hij ook zijn schouders onder het VIVES-team, de
hogeschool waar hij studeert, op Levensloop Brugge.

Maarten Buyse
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In Maartens verhaal komt heel sterk de warmte naar voren als drijfveer voor zijn inzet
voor Levensloop: niet alleen de letterlijke warmte die de lopers ervaren, maar ook de
warmte die ontstaat bij de Vechters omdat ze zo hard beseffen dat Levensloop wordt
georganiseerd om hen beter te maken, om hen te steunen.

EU Leadership Meeting
Levensloop Aalst en de Levensloop voor Bedrijven mochten in
2017 heel wat internationale gasten verwelkomen. België was
in 2017 immers gastland voor de ontmoeting van de nationale
coördinatoren uit Europa. Naast Matt Lewis, Europees
directeur van Levensloop bij de American Cancer Society,
mocht België ook delegaties uit het Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Portugal, Luxemburg, Nederland en Denemarken
verwelkomen. Twee dagen lang werd er druk vergaderd en
werden er heel wat Levensloopervaringen uitgewisseld over
de landsgrenzen heen. Het basisconcept van Levensloop is in
Europa hetzelfde, maar elk land legt zijn eigen accenten.
Dergelijke ontmoetingen zijn dan ook erg waardevol.

29

landen

Levensloop helpt Vechters in
ontwikkelingslanden
Levensloop is ontstaan in de Verenigde Staten. Anno 2017
is Levensloop een internationale beweging in 29 landen met
jaarlijks meer dan 6000 evenementen. Elk land doneert
minimaal 3% van de ingezamelde fondsen aan de American
Cancer Society om Levensloop te mogen organiseren. Zij
gebruiken dat geld dan om het programma ‘Global Health’
te financieren. Dat programma ondersteunt kansarme
landen om projecten op te zetten ter preventie van kanker
en om steun te verlenen aan patiënten. In kansarme landen
zijn pijnstillers bijvoorbeeld veel moeilijker te verkrijgen en
zijn de behandelingen niet van dezelfde kwaliteit als in
België. Dankzij het Global Health-programma wordt de
toegang tot morfine bijvoorbeeld vergemakkelijkt, steeds in
combinatie met een opleidingsprogramma voor verpleegkundigen rond pijnbestrijding.

6000

evenementen

American
Cancer Society
3%

Global Health

Een ander voorbeeld zijn de grote afstanden die in bepaalde
landen de toegang tot de behandelingen bemoeilijken. Daar
investeert het Global Health-programma dan in transportoplossingen, onderdak en andere praktische oplossingen voor patiënten die een lange afstand tot het
ziekenhuis moeten afleggen. Deze voorbeelden illustreren
dat de draagwijdte van Levensloop veel groter is dan enkel
de duizenden Belgische patiënten. Dankzij de gulle giften
krijgen ook kankerpatiënten wereldwijd toegang tot de
broodnodige hulp die voor hen anders onbereikbaar is.
Voor meer info, zie de website van Levensloop.
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Levensloop Grants
In 2018 gaat Stichting tegen Kanker haar eerste Levensloop
Grants (projectoproepen) lanceren voor lokale initiatieven
die ten goede komen aan het welzijn van patiënten, expatiënten en hun naasten dankzij deel van de opbrengsten
van elke Levensloop. Op die manier wil Stichting tegen
Kanker de lokale netwerken versterken om zo de Vechters
nog beter te kunnen bijstaan. Voor meer informatie, surf
naar www.levensloop.be/grants

Lotgenotencontact Vechters
In 2018 krijgen de comités een apart budget om de Vechters
voor of na Levensloop samen te brengen in de zogenaamde
‘Vechtersmomenten’. Dit gebeurde in het verleden al regelmatig omdat de Vechters ook de behoefte uitten om elkaar
meer dan één keer per jaar te zien. Stichting tegen Kanker
wil de comités ondersteunen door hen een apart budget
hiervoor toe te kennen. We kijken uit naar wat de comités
allemaal zullen organiseren in 2018.

Website
Volgens de cijfers van 2017 wordt de website van Levensloop
jaarlijks honderdduizenden keren bezocht. De website biedt
ook heel wat mogelijkheden: inschrijven, giften, nieuws
berichten posten etc. Uit de enquêtes van 2017 bleek echter
dat de site nog gebruiksvriendelijker kon. Na een uitgebreide navraag bij de adviesraad en gebruikers van de
website werd ervoor gekozen om met een login en een
profiel te werken. Zo worden bij een inschrijving of een gift
de meeste gegevens automatisch ingevuld. De comités
kregen de mogelijkheid om dit vereenvoudigde proces te
testen. Op een aantal Levenslopen werden ook deelnemers
en bezoekers gevraagd om deze loginprocedure te testen
op een iPad. Het proces werd nog aangepast met de
feedback die hieruit gehaald werd en in 2018 worden deze
aanpassingen ook effectief doorgevoerd op de website. Ook
werd de mogelijkheid toegevoegd om een kaarsenzakje
online te kopen.

Comitéleden, Vechters, teamkapiteins, deelnemers, sympathisanten etc. zullen zich kunnen registreren als ambassadeur en zullen zo om de twee weken een mailtje krijgen
met een boodschap die ze makkelijk kunnen delen op hun
sociale media. Ook door de boodschappen van Levensloop te
delen kan je Levensloop immers ondersteunen .
Boodschappen van Facebookvrienden komen ook een stuk
geloofwaardiger over dan betaalde reclame op Facebook.
Deze manier van promotie voeren sluit ook heel mooi aan bij
de maatschappelijke beweging die Levensloop is.

Grondige logistieke en
boekhoudkundige update
Stichting tegen Kanker vindt het enorm belangrijk om de
comités ook voor praktische zaken zo goed mogelijk te
ondersteunen. Daarom vinden er in 2018 twee belangrijke
vernieuwingen plaats op logistiek en boekhoudkundig vlak.
Het materiaal dat een comité nodig heeft tijdens het
evenement zelf wordt al twee jaar geleverd en weer
opgehaald door een gespecialiseerde firma in handige
flightcases. Het nodige materiaal voor de Levensloop
(T-shirts, merchandise, promomateriaal etc.) werd echter
nog gestockeerd bij Stichting tegen Kanker en naar de
comités gebracht door de Levensloopcoördinator. Daardoor
moesten comitéleden vaak enige tijd wachten op het
materiaal, maakten de Levensloopcoördinatoren veel
kilometers om materiaal te brengen en was er geen helder
overzicht op de stock. Om dit op te lossen werd ook dit
materiaal bij onze logistieke partner geplaatst en werd er
een webshop gemaakt waarin de Levensloopcoördinator
vanaf 2018 materiaal voor een comité kan bestellen. Dat
materiaal kan ook rechtstreeks en binnen de drie dagen bij
een vrijwilliger geleverd worden. Zo zal veel tijd en geld
bespaard worden en ook het stockbeheer zal zo sterk
verbeterd worden.
Verder krijgt ook het boekhoudsysteem waarmee het
comité en de centrale boekhouding van Stichting tegen
Kanker communiceren een grondige update. Waar die
communicatie vroeger via Dropbox gebeurde, komt er in
2018 een online platform waardoor de boekhouder van het
comité makkelijker facturen kan versturen naar sponsors
en waardoor de opvolging van de betalingen van leveranciers beter zou moeten verlopen.

Levensloopambassadeurs op
sociale media
Om de bekendheid van Levensloop te vergroten en nadrukkelijker aanwezig te zijn op sociale media wordt in 2018 gestart
met een ambassadeursprogramma op sociale media.
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WOORD VAN DANK
Stichting tegen Kanker
dankt van harte:
•• alle vrijwilligers, zowel binnen de comités als op de

evenementen zelf, om vol overgave mee te werken aan
onze missie. Dankzij jullie is Levensloop zo’n succes;
•• alle Vechters die ervoor kiezen hun verhaal via

Levensloop te delen en die blijven vechten tegen de
ziekte;
•• alle Levensloopcoördinatoren die dagelijks vol passie

het Levensloopvuur verspreiden in heel België;
•• alle teams die hun motivatie omzetten in iets positiefs

en van onze evenementen telkens iets unieks maken;
•• alle sponsors voor hun vertrouwen in Levensloop en

Stichting tegen Kanker en voor hun bijdrage aan de
strijd tegen kanker;
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•• alle bezoekers die zo nieuwsgierig waren en zijn langs

gekomen op één van onze evenementen. Wij hopen
dat jullie elke keer even aangegrepen waren als wij;
•• de gemeenten, hun burgemeester, schepenen en

verschillende gemeentelijke diensten om samen aan
de kar van Levensloop te trekken;
•• de Founder of Relay, dr Gordy Klatt, die in 1985 dit

prachtige concept heeft vormgegeven;
•• de Mother of Relay, Pat Flynn, om als eerste

Levensloopcoördinator ter wereld zoveel mensen te
inspireren. Zij is helaas recent overleden;
•• de American Cancer Society voor hun ondersteuning

en om de contacten te faciliteren tussen alle
Levenslooplanden ter wereld.

Oost-Vlaanderen
GSM: 0492 22 93 94

Antwerpen
GSM: 0492 25 70 69

Vlaams-Brabant - Brussel
GSM: 0499 59 60 85

West-Vlaanderen
GSM: 0492 72 76 02

Waals-Brabant - Brussel
GSM: 0499 59 60 85

Limburg
GSM: 0471 34 15 37

Henegouwen
GSM: 0492 15 97 61

Luik
GSM: 0492 97 93 28

Duitstalige Gemeenschap

Namen

GSM: 0492 97 93 28

GSM: 0492 15 97 61

Luxemburg
GSM: 0492 97 93 28

info@levensloop.be
Op zoek naar meer informatie over een Levensloop in jouw omgeving? Stichting tegen Kanker beschikt over Levensloop coördinatoren in elke
provincie van het land en in de Duitse Gemeenschap.
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Bedankt!

Jullie zijn onze inspiratie!

Stichting tegen Kanker
Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
Tel. + 32 2 733 68 68 - fax + 32 2 734 92 50
info@levensloop.be - www.levensloop.be

facebook.com/stichtingtegenkanker
facebook.com/relayforlifebelgium
Twitter: @Samen_tg_Kanker
instagram.com/RelayForLife_BE

Georganiseerd door het lokale vrijwilligerscomité, een initiatief van Stichting tegen Kanker.

