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Toen in augustus 2011 voor het eerst in ons land Levensloop werd gelanceerd in Braine-l'Alleud (gevolgd door
Waterloo en Sint-Truiden in datzelfde jaar), had niemand zich kunnen voorstellen hoe groot Levensloop zou worden.
7 jaar later is Levensloop een onmisbaar evenement geworden, dat "Vechters", mensen die kanker hebben of
hebben gehad, en hun naasten, troost en solidariteit biedt.
In 2018 werd in 27 verschillende steden een Levensloop georganiseerd. Zij brachten meer dan 650 vrijwilligers,
71 835 deelnemers, 3 938 "Vechters" en tienduizenden bezoekers op de been rond hetzelfde doel. Samen hielpen
zij mee om bijna 4 000 000 euro op te halen voor Stichting tegen Kanker. Deze middelen zullen worden gebruikt
voor de financiering van onderzoek.

Voor mij blijft Levensloop een heel belangrijk deel
in mijn leven. Na elke editie, blijft er wel altijd één ding
terugkeren: de warmte die je er voelt van alle aanwezigen.
Deelnemers hebben het echt warm, maar van de Vechters
en hun sleutelfiguren krijg je het spontaan warm.

Sinds dit jaar besloot de Stichting een deel van deze giften te besteden aan "Levensloop Grants". Deze Grants
dragen bij aan de financiering van lokale initiatieven die het welzijn van patiënten en hun familie bevorderen. Deze
herverdeling was logisch, omdat solidariteit tussen de Vechters en hun naasten het hoofddoel van elke Levensloop is.
Levensloop is een lofzang op solidariteit tussen al zij die samen strijden tegen kanker en het leven vieren. Het was
ook een belangrijk moment om diegenen te gedenken en hulde te brengen aan hen die deze strijd helaas verloren
hebben. Mijn collega's en ik zijn iedereen dankbaar die betrokken is bij Levensloop en willen hen graag in dit
jaaroverzicht de concrete resultaten van hun engagement tonen.

Je merkt dat je iets betekent voor de Vechters,
in welk opzicht dan ook.

Veel leesplezier!

- Maarten Buyse,
eerste Belgische Caregiver Global Hero of Hope
Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker
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EEN INITIATIEF VAN
STICHTING TEGEN KANKER

Stichting tegen Kanker,
haar visie, haar missies

Kanker in België 1

VISIE

Van hoop naar overwinning!
Meer dan

68 000

personen per jaar krijgen
een kankerdiagnose

Ongeveer

26 500
mensen overlijden jaarlijks aan kanker.

MISSIES
De missies van Stichting tegen Kanker
zijn de volgende:

VINDEN

hetzij

• eerst en vooral: de beste onderzoeksteams

GRANTS
Meer dan

184

personen per dag

1/3
< 75 jaar

1/4
< 75 jaar

Dit cijfer gaat
de volgende jaren
nog verhogen

De hoop op een wereld waarin het leven het wint van kanker:
door de genezingskansen te vergroten en ongeneeslijke
kankers te doen evolueren in chronische ziekten, dankzij
onderzoek en door het risico op kanker terug te dringen door
preventie. Zonder het verbeteren van de levenskwaliteit van
mensen geraakt door kanker te vergeten, voor en na de ziekte.

330 000

Financieren van
wetenschappelijk onderzoek

mensen hebben de laatste tien jaar
kanker overleefd. 1

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.

HANDELEN
DIENSTEN

SOCIAL GRANTS

EVENEMENTEN

Financieren van psychosociale projecten

MOBILISEREN
Lobby
Memorandum

Promotie van
verschillende diensten

Efficiënter samenwerken tegen kanker

Stichting tegen Kanker is sinds 1924 een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen kanker in België. Als een organisatie
die onafhankelijk en in het hele land opereert, kan zij onbevangen naar het totaalplaatje kijken, prioriteiten identificeren
en effectieve acties implementeren. De Stichting is niet alleen nationaal aanwezig, maar maakt ook deel uit van een
uitgebreid internationaal netwerk. Het is maar dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs dat haar visie vorm krijgt in
concrete missies.

INFORMEREN
Web & e-mail
Telefoon
Experts

Sociale media
Brochures
Nieuwsbrief

Publicaties
Regionale coördinatie

financieren, zodat zij behandelingen vinden
die de overlevingskansen en levenskwaliteit van
patiënten verbeteren. Om kanker te bestrijden is
wetenschappelijk onderzoek nodig dat stap voor
stap hoop omzet in overwinning;

• handelen waar nodig, met name door
psychosociale projecten te financieren die een
impact hebben op de levenskwaliteit van mensen
met kanker en hun naasten, via diensten zoals
Tabakstop, Kankerinfo, etc. en via evenementen
zoals kinderkamp Tournesol, de Familiedag in
Planckendael en het COZ Symposium;

• alle actoren mobiliseren en de krachten bundelen
om effectiever te zijn. Projecten zoals Levensloop
en Tournée Minérale geven een extra impuls aan
kankerpreventie. We ondersteunen ook ‘Generatie
Rookvrij’, een sociale beweging die jongeren tegen
tabak wil beschermen;

• mensen informeren door hun kennis over kanker,
de mechanismen achter de ziekte en behandelingen
te vergroten, en door onderzoeksresultaten om te
zetten in informatie die begrijpelijk en toegankelijk
is voor het brede publiek.

1 Stichting Kankerregister: "Cancer Burden in Belgium", "Cancer incidence Projections in Belgium 2015 to 2025"

6 > Stichting tegen Kanker

Jaaroverzicht Levensloop 2018 < 7

OVER LEVENSLOOP

Wie is wie op Levensloop?
In het vervolg van dit jaaroverzicht komen regelmatig termen aan bod die wat verduidelijking nodig hebben.

Het concept
TEAMLID

VECHTER

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;

Het lijkt wel of iedereen
tijdens Levensloop een nieuw pakketje energie
de wereld instuurt, de energie om te geloven
dat we er ons wel doorheen zullen slaan.
Positieve energie, die voor mij persoonlijk
bevestigt dat ik er goed aan heb gedaan
om te vechten, omdat het leven mooi is.
En die Vechters verbindt, vooral tijdens
de kaarsenceremonie.

•• mensen te herdenken die aan kanker

– Christiane Vranken, Vechter

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

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.

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.

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.

Levensloop, daar sta ik mee op
en ga ik mee slapen. Ik wil een voorbeeld zijn
voor de mensen die pas de diagnose kanker
krijgen. Hen laten zien dat er licht is
aan het einde van die donkere tunnel.
Het positivisme en enthousiasme dat
uitgaat van Levensloop geeft ons allemaal
een boost van energie
in de strijd tegen kanker.
– Chris Tahon, 4 jaar op rij teamkapitein

Aantal Vechters 2011-2018

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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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.

Vijf jaar. AXA is al 5 jaar
nationale partner van Levensloop! Ook na deze
houten huwelijksverjaardag blijven we mee strijden
tegen kanker. Dit dankzij de tomeloze inzet van
onze collega’s die, in teamverband, deelnemen aan
Levensloop. Zo namen er de afgelopen 5 jaar maar
liefst 1 342 AXA-vrijwilligers deel, verdeeld over
32 teams en werd niet minder dan 130 000 euro
ingezameld!

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

Ingezameld geld

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

Organiseer een activiteit en
zamel zo geld in voor de strijd
tegen kanker

Hier meer info >

Hier meer info >

Schrijf je in
als Vechter
Inspireer met je moed en
kracht andere patiënten

Hier meer info >

De fondsenwerving en solidariteit waarop Levensloop
steunt, geeft duizenden Vechters hoop. Hoop op
de gemeenschappelijke doelstelling voor wie vecht
tegen kanker: een toekomst. Dat is iets waar AXA als
partner van haar klanten dag in dag uit naar streeft,
samen met de makelaar. Mét succes, dat bewijzen de
ruim 30 Levenslopen ieder jaar opnieuw.
AXA Hearts in Action, het vrijwilligersprogramma
van AXA, is geen losstaand initiatief, het zit gebeiteld
in de kernfilosofie van AXA. We steunen mensen en
thema's die ons na aan het hart liggen. Het gaat
erom dat we ons samen inzetten voor een betere
levenskwaliteit, dat we onze kennis en ervaring delen
om kwetsbare mensen te helpen.
– Serge Martin, Head of Life

10 > Stichting tegen Kanker

Koop een
kaarsenzakje

Schrijf je in
als vrijwilliger

Steun onze missie of een
lokale levensloop

Breng ode aan een
dierbaar iemand

Help ons de ziekte bestrijden

Hier meer info >

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.

Sponsor
als bedrijf

Hier meer info >

Hier meer info >

Hoe verloopt Levensloop?
24 UUR WANDEL- EN LOOPESTAFETTE
We bedanken ook Spaas kaarsen die ons in 2018 nogmaals
gesponsord heeft met meer dan 54 000 kaarsjes die onze
Vechters, deelnemers, vrijwilligers en sympathisanten licht
en warmte hebben gegeven tijdens onze kaarsenceremonie.

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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1 OPENINGSCEREMONIE: SAMEN VIEREN WE DE MOED VAN ONZE VECHTERS

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.

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.

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 kaarsenzakje kopen waarop je een naam, een wens, een boodschap kan schrijven of zelfs een tekening kan maken.
De kaarsenzakjes worden dan langs de piste geplaatst en de kaarsen worden aangestoken wanneer de avond valt. Elk lichtje is een
teken van hoop, van troost, van herinnering.
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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 2018: EEN OVERZICHT

De cijfers van 2018
Dankzij het achtste Levensloopjaar in België
werd maar liefst 3 988 218 euro verzameld
om de strijd tegen kanker verder te zetten.

De evolutie van Levensloop in
België sinds de start

Bijna de helft van het bedrag komt voort uit
inschrijvingsgeld, sponsoring en giften. De
giften komen zowel van particulieren (16,11%) als
bedrijven (6,99%) en gemeenten (1.64%).

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 27 evenementen in heel België. De solidariteit
geeft Vechters een vaak broodnodige oppepper en het
ingezamelde geld gaat integraal naar de strijd tegen kanker.

Bijna 50% werd ingezameld voor, tijdens en na het
Levensloop weekend met verschillende fondsen
wervingacties: een quiz, wafelverkoop, tombola,
verkoop van handgemaakte spulletjes, voetbaltornooi,...
Daarnaast werden er ook verschillende
merchandising items verkocht zoals armbandjes,
kaarsenzakjes, badges, ...

3

6

23

16

8

Events

Events

Events

Events

2011

2012

2013

2014

Events

2015

26

25

27

Events

Events

Teams 2011-2018

1 532
Teams

71 835
Deelnemers

3 938
Vechters

Events

2017

2016

27
Levenslopen

2018

Bruto inkomsten 2011-2018*
Giften

24,7%
€ 3 988 218€
€3 875 272
€3 644 671
€3 220 932
1 526
1 388

Fondsenwervingacties

1 532

1 444

46,5%

€2 550 000

1 082

Inkomsten
Levensloop
2018

€1 060 498

Inschrijvingsgeld

440
258

2011

18,1%

€494 291
€116 762

91

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

* Een lichte variatie tussen cijfers uit de boekhouding, geauditeerd door EY, en cijfers uit de teller van de Levensloopwebsite is mogelijk als gevolg van
boekhoudkundige regels, o.a. de start en sluiting van het boekjaar.
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Merchandising

3,7%

Sponsoring

7%
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De Levenslopen van 2018 in een notendop

5-6.05.2018 Levensloop Gent

LEGENDE

coördinator: Karolien Devos
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 2018 die zij begeleid hebben te vertellen.

153

28-29.04.2018 Levensloop Hasselt

1 953

coördinator: Angelo Delrio

145

55

2 365
48
€ 152 150
Levensloop Hasselt trapte het Limburgse Levensloopseizoen af met opnieuw een schitterende editie. Ze kregen zelfs bezoek van
een internationale Levensloopdelegatie. De goede samenwerking tussen het geëngageerde comité en het Jessa Ziekenhuis zorgde
er enerzijds voor dat er heel wat Vechters op Levensloop samenkwamen. Anderzijds draagt het Jessa Ziekenhuis ook de missie van
Stichting tegen Kanker uit. Daardoor komt men in Hasselt werkelijk tot de kern van Levensloop. Dat werd ook duidelijk op de
ingetogen kaarsenceremonie: iedereen op het terrein was muisstil. Een ‘kippenvelmoment’ waar iedereen een jaar later nog over
spreekt.

€ 127 058
Onder een stralende hemel vond in 2018 de tweede editie van Levensloop Gent aan de Blaarmeersen plaats. Bijzonder om te
vermelden is de sterke samenwerking tussen de vier Gentse ziekenhuizen. Ze dragen werkelijk de boodschap ‘samen tegen kanker’
uit, zijn allemaal aanwezig op het terrein en maken Levensloop kenbaar onder de Vechters. Het comité levert veel inspanningen om
Levensloop in Gent bekend te maken, maar dat blijkt in een grote stad als Gent niet altijd zo gemakkelijk. Toch slaagden ze erin om
een mooi bedrag in te zamelen. Dat komt onder meer door de vele persoonlijke giften voor lopers of wandelaars. Verder zijn het
optreden van een kinderkoor in het Gents en de barbier voor de Vechters het vermelden waard. Ook was er tijdens de kaarsen
ceremonie een optreden van Sabien Tiels en gaf meter Mania Van der Cam een pakkende speech. Op die manier werd Levensloop
2018 in Gent een mooie en zonnige editie.

5-6.05.2018 Levensloop Leuven
coördinator: Ivan Woutermaertens

28-29.04.2018 Levensloop Ronse
coördinator: Karolien Devos

189
63
2 931
1 911
45

69
€ 212 333

€ 133 849
Levensloop Ronse vindt traditioneel in het openingsweekend van het Levensloopseizoen plaats. Voor Ronse is het Levensloopjaar
dan eigenlijk al lang bezig. Er worden immers veel activiteiten voorafgaand aan het Levensloopweekend zelf georganiseerd zoals
een fietstocht, een aperitiefconcert en ‘crunches (buikspieroefeningen) tegen kanker’. Het is duidelijk dat Levensloop leeft in Ronse.
Zo is de gedreven voorzitter op elk evenement aanwezig en droegen ook peter Harry Van Barneveld en meter Alix Gerniers meer
dan hun steentje bij. De kaarsenceremonie en de openingsceremonie worden allebei op een theatrale manier aangepakt. Twee
actrices verzamelden bijvoorbeeld getuigenissen van Vechters die gebracht werden tijdens de openingsceremonie. Op de kaarsenceremonie werden via theater twee getuigenissen gebracht. De locatie van het evenement, een speciale industriële site, draagt ook
bij tot die bijzondere sfeer. Het slechte weer tijdens het weekend kon gelukkig de positieve en dynamische Levensloopsfeer niet
drukken.
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Van het organiserende comité van Levensloop Leuven wordt heel wat flexibiliteit gevraagd. In 2018 vond de vijfde editie van
Levensloop immers opnieuw op een nieuwe locatie plaats. Dit keer was Levensloop te gast op de terreinen van het Heilig
Hartinstituut en UCLL van Heverlee. Een prachtige locatie! Bovendien verliep de samenwerking met de school ook heel goed. Het
werd een topeditie waarop alle Leuvense records werden verbroken. Het grote aantal bezoekers was zeker en vast ook te danken
aan het stralende weer. Tijdens de slotceremonie werd de recordopbrengst van meer dan 212 000 euro bekendgemaakt. Levensloop
Leuven 2018 was weer een geweldige editie!

* Een lichte variatie tussen cijfers uit de boekhouding, geauditeerd door EY, en cijfers uit de teller van de Levensloopwebsite is mogelijk als gevolg
van boekhoudkundige regels, o.a. de start en sluiting van het boekjaar.
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12-13.05.2018 Levensloop Mons

19-20.05.2018 Levensloop Liège

coördinator: Valérie Devalériola

coördinator: Philippe Lejeune

243

272

3 221

966

83

32

€ 200 452

€ 62 827

Na een jaar pauze nam een volledig nieuw comité de organisatie van Levensloop Mons op zich. De Franse Gemeenschap stelde de
terreinen van sportcentrum La Sapinette gratis ter beschikking. Ook alle ziekenhuizen uit de wijde omgeving van Mons namen deel
aan Levensloop. Zo werden heel wat Vechters bereikt, maar werden ook verschillende teams gevormd met medisch personeel van
de verschillende ziekenhuizen. Tijdens de kaarsenceremonie werden foto’s geprojecteerd van Vechters die nog steeds tegen kanker
vechten of die aan de ziekte overleden zijn. Dat gaf de kaarsenceremonie een erg emotioneel karakter en zorgde voor een gevoel
van samenhorigheid op het terrein.

19-20.05.2018 Levensloop Maaseik

19-20.05.2018 Levensloop Braine-l'Alleud

coördinator: Angelo Delrio

coördinator: Valérie Devalériola

113

131			

1 046

2 885

40

64

€ 141 795

€ 117 110

In Braine-l'Alleud bracht Levensloop al voor de achtste keer de hele stad en gemeenschap samen in de strijd tegen kanker. Voor
deze achtste editie koos het organiserende comité voor het thema ‘kind en familie’. Op die manier stelden ze kinderen en hun familie
centraal die tegen de ziekte vechten. Dat vertaalde zich in heel wat animatie en activiteiten speciaal voor kinderen. Zoals elk jaar
organiseerden ze ook een diner voor de Vechters. Heel wat Vechters schoven aan tafel voor een heerlijke maaltijd. Bijzonder was
ook de bijdrage van de plaatselijke basketbalclub. Zij engageerden zich voor en tijdens Levensloop en sprongen bij waar ze konden.
Mede daardoor, maar ook door het engagement van vele anderen werd Levensloop Braine-l'Alleud in 2018 opnieuw een succesvolle
editie.
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Levensloop Liège vond in 2018 voor het eerst op een nieuwe locatie plaats. De vorige locatie in Ans voldeed niet langer aan de
infrastructurele noden van een Levensloop. Daarom verhuisde Levensloop Liège naar de atletiekpiste van Cointe. Die bevindt zich
dichter bij het centrum van Luik en biedt heel wat meer logistieke mogelijkheden. Daardoor kon ook het Vechtersaanbod uitgebreid
worden. Dat aanbod werd gevisualiseerd op een kaart met alle locaties waar er speciale activiteiten voor de Vechters waren. Op de
kaarsenceremonie stonden kaarsenzakjes uit alle landen waar een Levensloop plaatsvindt. Die werden verzameld door een
Belgische Vechter die alle Levenslooplanden bezocht en een kaarsenzakje meebracht. Dankzij het stralende weer tijdens het
Pinksterweekend kwamen heel wat bezoekers langs, waardoor Levensloop Liège in 2018 een succes werd!

Wat gebeurt er als je als kleinste comité van Limburg erin slaagt om niet één stad bij Levensloop te betrekken, maar een hele regio?
Dan komt er een grensoverschrijdende dynamiek op gang die een hele regio aansteekt en in beweging brengt. Het organiserende
comité van Levensloop Maaseik slaagde erin om maar liefst vier steden en gemeenten in Limburg te laten samenwerken: Maaseik,
Bree, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. Een hele gemeenschap die opgaat in het Levensloopverhaal: dat is echt bijzonder. Ze werden dan ook
voor hun tomeloze inspanning beloond met een zonnig weekend. Als bijzondere activiteit voor de Vechters was er op zaterdagavond
een privéoptreden van Sabien Tiels, de meter van Levensloop Maaseik.
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26-27.05.2018 Levensloop Neteland

02-03.06.2018 Levensloop International Community & Waterloo

coördinator: Stefan Beeldens

coördinator: Ivan Woutermaertens

82

47

829

483

19

24

€ 47 302

€ 72 163

De weersomstandigheden zijn heel bepalend voor een Levensloop. Een heel weekend in de regen, daar vraagt niemand om. Maar
tijdens Levensloop Neteland was het de hitte die best uitdagend was: het hele weekend volle zon en 28 graden. De temperatuur had
een invloed op de publieksopkomst en was ook voor de lopers niet te onderschatten. Uiteraard werd er ook van de zon genoten. Op
zondag om 12u werd er een Kinderloop met een animator georganiseerd die veel succes had. Verder werd er ook veel gezongen: de
Vechters deden een samenzang en er was een uurtje met ‘meezingers’ die voor heel veel sfeer zorgden. Een groot succes waren
ook de longtestings in het kader van de missie van Stichting tegen Kanker. Heel wat mensen lieten hun longen testen en er was zelfs
een comitélid die, na het volgen van een Rookstopgroep, op het terrein van Levensloop zijn laatste sigaret gerookt heeft. Levensloop
Neteland 2018 was een hete, maar zeer geslaagde editie.

26-27.05.2018 Levensloop Koksijde-Oostduinkerke

09-10.06.2018 Levensloop Visé

coördinator: Johan Dewitte

coördinator: Philippe Lejeune

97

164

1 536

1 236

30

34

€ 94 642

€ 170 779

Het was een jubileumeditie in 2018 voor Levensloop Koksijde. Al voor de vijfde keer organiseert de badstad vol enthousiasme een
Levensloop. De Vechters werden dit keer vooraf al getrakteerd op een ritje door Koksijde op een motortrike. Op deze feestelijke
editie konden ook de optredens van Vlaamse charmezangers tot diep in de nacht niet ontbreken. Het stralende weer maakte het
feest compleet. Toch werd het ook een heel emotionele editie. In de nacht van zaterdag op zondag overleed de teamkapitein van
‘De Alveringemse Harten’ aan de gevolgen van kanker. De emoties waren voelbaar op het hele terrein. Op zo’n moment wordt de
samenhorigheid die inherent is aan Levensloop heel concreet en beseft iedereen waarom Levensloop zo nodig is in de strijd tegen
kanker.
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Voor het eerst werd bij de Levensloop die al een aantal jaar georganiseerd wordt door de internationale gemeenschap ook de
gemeente Waterloo betrokken. Daardoor vond Levensloop dit jaar ook voor de eerste keer plaats op een andere locatie, namelijk
de Berlaymont Campus in Waterloo. De gemeente Waterloo verleende bovendien heel wat logistieke steun aan het evenement. Voor
de Vechterslounge werd samengewerkt met de plaatselijke hockeyclub, de Waterloo Ducks. Het werd een logistiek huzarenstukje
om alles klaar te krijgen, maar het resultaat mocht er zijn. Mede door het mooie weer werd het een zeer fijne Levensloop!

Levensloop leeft in Visé. Zoveel is zeker. Dit jaar werd duidelijk dat dat niet alleen het geval is tijdens het Levensloopweekend zelf,
maar eigenlijk het hele jaar door. Zo had het comité al 86 000 euro ingezameld nog voor Levensloop begon. Dat deden ze door heel
wat verschillende activiteiten te organiseren zoals wandelingen, etentjes en zelfs een rally. Bovendien staat het actieve comité elke
woensdag op de markt van Visé om Levensloopbandjes te verkopen. Het hele jaar wordt er toegewerkt naar het Levensloopweekend
waar zowat heel de gemeente op aanwezig is. Daarin is de gemeente Visé ook een heel sterke partner, die heel wat logistieke ondersteuning biedt. Het actieve Levensloopjaar werd dan ook beloond met een zonnig weekend.
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16-17.06.2018 Levensloop Evergem

15-16.09.2018 Levensloop Lommel

coördinator: Karolien Devos

coördinator: Angelo Delrio

82

179

2 375

5 565

61

101

€ 148 354

€ 271 170

Evergem is een gemeente waar Levensloop erg leeft. De hele gemeenschap engageert zich als het ware voor Levensloop. Op het
Levensloopweekend creëren ze een echt festivalgevoel: de sfeer is gezellig, warm en gemoedelijk. De kinderdisco was een schot in
de roos. Kinderdj Raf Violi slaagde er op zondagochtend in om niet alleen de kinderen te laten meedansen, maar ook de ouders
stonden te dansen voor het podium. ’s Avonds werd het Levensloopterrein omgebouwd tot bioscoop en er was ook een groot
kampvuur dat de festivalsfeer nog meer aanwakkerde. Evergem bewees nog maar eens dat het een echte Levensloopgemeente is!

Een volledig nieuw comité liet een frisse wind waaien over het terrein van Levensloop Lommel. Dat mag je letterlijk nemen: de opstelling
van het terrein werd volledig omgegooid waardoor er een echt ‘Levensloopfestival’ ontstond. Er werd een centraal plein gemaakt waar
alle standjes van de meer dan 100 teams op uitkeken. Op dat centrale plein kwamen alle bezoekers samen om iets te eten of te drinken.
Dat zorgde voor een sfeer van samenhorigheid en gezelligheid die, dankzij de feeërieke verlichting, tot in de vroege uurtjes bleef
duren. Doe daar nog eens een stralende zon bij en je krijgt een fantastische Levensloop als resultaat.

23-24.06.2018 Levensloop Turnhout

22-23.09.2018 Levensloop Tessenderlo

coördinator: Stefan Beeldens

coördinator: Stefan Beeldens

84

165

727

4 310

21

84

€ 28 266

€ 256 335

Wie al op Levensloop Turnhout geweest is, denkt onmiddellijk aan de stoomtreintjes die door het Levensloopparcours rijden. Deze
treintjes zijn al bijna legendarisch en er zijn comitéleden van andere Levenslopen die speciaal naar Turnhout komen voor de
treintjes. Dat was ook dit jaar niet anders. Maar Levensloop Turnhout kwam in 2018 een beetje als een stoomtrein op gang. Daarvoor
waren de Rode Duivels verantwoordelijk, die op het moment van de openingsceremonie hun WK-wedstrijd tegen Tunesië speelden.
Tous ensemble zaten heel wat teams dan ook aan het scherm gekluisterd tijdens de eerste twee Levensloopuren. Na de wedstrijd
stond alles gelukkig weer in het teken van het evenement. Tijdens de kaarsenceremonie bracht de covoorzitter een getuigenis en
zorgde haar koor voor de muzikale begeleiding. De Vechters konden terecht op het prachtige Vechtersterras. Daar konden ze het
hele weekend heerlijk ‘loungen’. Levensloop Turnhout was dus ook in 2018 een gezellige editie.
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Dat het de vijfde Levensloopeditie was in Tessenderlo, dat zal de stad geweten hebben. In de promotiecampagne stond de ‘vijf’ dan ook centraal.
Naar het idee van De Stoel in "1000 zonnen" werd vanaf vijf maanden voor het evenement elke vijfde van de maand ergens in Tessenderlo een
grote vijf verstopt. Wie als eerste de vijf vond, won een prijs. Helaas werd de jubileumeditie een echte regeneditie. Zowel tijdens de opbouw, het
evenement zelf en de afbraak heeft het onophoudelijk geregend. Iedereen was verkleumd en nat. Op zondagvoormiddag werd er zelfs even
getwijfeld of het nog zin had om door te gaan. Maar dat wilden de teams absoluut niet horen: kanker stopt ook nooit. Het evenement aflassen was
dan ook geen optie. Ze gingen door uit solidariteit met de Vechters en bleven lopen. Laat dat nu net zijn waar Levensloop écht om draait.
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22-23.09.2018 Levensloop Namur

29-30.09.2018 Levensloop Edegem

coördinator: Philippe Lejeune

coördinator: Stefan Beeldens

172

115

1 181

2 141

48

50

€ 70 284

€ 118 845

In Namen is Levensloop in volle groei. In 2018 werd Levensloop georganiseerd door een gemotiveerd comité met veel nieuwe
gezichten. Deze Levensloopeditie vond niet zoals in 2017 in het stadscentrum plaats, maar er werd gekozen om terug te keren naar
de atletiekpiste van Jambes. Helaas zat het weer niet mee. Het heeft maar liefst 24 uur lang geregend, van de openingsceremonie
tot de slotceremonie. Daardoor werden de kaarsenzakjes bijvoorbeeld niet uitgehaald tijdens de kaarsenceremonie. Op de overdekte
tribune stonden echter wel 1 500 kaarsenzakjes die samen het woord ‘hope’ vormden, wat qua symboliek wel kon tellen. Ondanks
de regen was er toch heel veel motivatie en beweging op Levensloop Namur. Zelfs regen en wind stopten de joggers niet, die
‘s nachts niet stopten met lopen. Een beetje regen houdt de strijd tegen kanker zeker niet tegen.

Levensloop Edegem koos in 2018 ‘bewegen’ als centraal thema. Op de kick-off maakte Edegem kennis met de ietwat fout geklede
Levensloopcoach die iedereen aanspoorde om meer te bewegen. Ook tijdens het Levensloopweekend zelf dook hij her en der op en
spoorde de bezoekers en de teams aan om te bewegen. Bovendien was het voor Levensloop Edegem de vijfde editie. Dat
symboliseerden ze in hun communicatie door vijf sterren. In gemeentelijk park Fort 5 werden de kaarsen bijgevolg opgesteld in de
vorm van een ster in plaats van een hart. Dit jaar was er ook een extra parcours in het binnenfort dat prachtig versierd was met erg
feeërieke verlichting. Voor de Vechters werd er een Thé Dansant georganiseerd met live swingband. Het werd een vijfde editie om
trots op te zijn!

22-23.09.2018 Levensloop Kortrijk

29-30.09.2018 Levensloop Genk

coördinator: Johan Dewitte

coördinator: Angelo Delrio

132

215

7 332

6 308

89

129

€ 242 361

€ 230 973

Ook Kortrijk mocht dit jaar vijf Levensloopkaarsjes uitblazen. Voor deze vijfde editie verhuisden ze van de Lange Munte naar het
stadscentrum zelf, aan het Guldensporencollege en de Diksmuidsekaai. De keuze voor een nieuwe locatie werd pas in maart
genomen en het hoeft weinig uitleg dat daar heel wat organisatorische en logistieke uitdagingen bij kwamen kijken. Het comité
werkte hard door om er een prachtige jubileumeditie van te maken. De nieuwe locatie gaf ook echt een nieuwe dynamiek aan
Levensloop in Kortrijk. Dat was bijvoorbeeld te merken aan het volledig nieuwe Vechtersprogramma, met inbegrip van een
samenzang- en zelfs een samendansmoment. Helaas zat het weer niet mee: het hele weekend heeft het geregend tot een half uur
voor de slotceremonie die uiteindelijk toch kon doorgaan onder een najaarszonnetje. Toch werd het een fantastische editie met
maar liefst 7 332 deelnemers.
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Wat vooral bijblijft van Levensloop Genk in 2018 is het sterke teamwerk van het comité. Al voor de vierde keer op rij organiseren
dezelfde vrijwilligers Levensloop in Genk. Dat doen ze vanuit een sterke teamgeest en een ongelofelijke inzet voor de strijd tegen
kanker. Het is dan ook verbluffend om te zien wat een comité van vrijwilligers kan teweegbrengen. Elk jaar blijft Levensloop Genk nog
groeien en elk jaar opnieuw vernieuwen ze hun concept. Dit jaar werden alle teams naar het podium toe gericht, waardoor iedereen
voor het podium samenkwam. Daardoor hing er een echte festivalsfeer, waartoe zeker ook het prachtige weer bijdroeg.
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29-30.09.2018 Levensloop Verviers

06-07.10.2018 Levensloop Aalst

coördinator: Philippe Lejeune

coördinator: Karolien Devos

269

161

2 323

5 370

66

100

€ 166 056

€ 240 041

Levensloop vond in Verviers in 2018 al voor de zevende keer plaats. Door de sterke traditie van Levensloop schreven er heel veel
teams in en kwamen er maar liefst 4 000 bezoekers langs. Daar had het mooie weer zeker en vast ook iets mee te maken, enkel
’s nachts was het koud. Tijdens de kaarsenceremonie is dat ondertussen al een vaste waarde in Verviers. Dit jaar dansten twee
dansers in het wit middenin een groot hart van 50 op 50 meter, volledig gevormd door kaarsen. Een andere traditie in Verviers is
de jogging op zondagochtend die om 10u30 aankomt op de piste. Meer dan 300 lopers en 500 wandelaars nemen aan die jogging
deel. Kortom, je kan wel zeggen dat Levensloop ondertussen al in het DNA van de stad Verviers verweven zit.

06-07.10.2018 Levensloop Charleroi

06-07.10.2018 Levensloop Sint-Truiden

coördinator: Christine Libbrecht

coördinator: Angelo Delrio

85

100

2 477

588

43

25

€ 166 811

€ 23 595

Wat Levensloop Sint-Truiden heel bijzonder maakt, is dat de locatie in het stadspark van Sint-Truiden is. Daarmee is het de enige
Levensloop in Limburg waarvan het parcours niet langs een piste loopt. Bovendien is Levensloop Sint-Truiden de oudste Levensloop
van het land. Het organiserende comité is een hecht team dat Levensloop heel intens beleeft. Dat was bijvoorbeeld goed te merken
tijdens de kaarsenceremonie. Die werd muzikaal opgeluisterd door een blazersorkest terwijl het hele stadspark verlicht was met
kaarsen. Die combinatie zorgde ervoor dat de kaarsenceremonie uniek en beklijvend was, en die de sfeer van het hele evenement
weerspiegelde.
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Vol energie organiseerde het comité in Aalst Levensloop voor de derde keer. Nog groter dan de vorige twee keer en op een nieuwe
locatie. Dankzij de steun van de stad Aalst vormde het stadspark dit jaar het idyllische decor voor Levensloop. Maanden op voorhand
werd er geoefend en getraind in het park voor Levensloop. Op het evenement zelf zendt de lokale radio 24u lang uit. Voor een jeton
kunnen de mensen een plaatje aanvragen. Ondanks de regen, werd het toch nog een prachtige en sfeervolle kaarsenceremonie: het
stadspark was met alle kaarsenzakjes prachtig verlicht. Voor het eerst kwam Levensloop ook in het Eén-Journaal. Tijdens de
kaarsenceremonie kwam er een cameraploeg langs voor een verslag. Een primeur voor Stichting tegen Kanker! Kortom, in Aalst
vond voor de derde keer een topeditie van Levensloop plaats!

Levensloop vond in Charleroi in 2018 voor het eerst plaats. Op zeer korte tijd organiseerde het gloednieuwe comité een Levensloop op nog geen twee
maanden tijd. Dat maakte het proces intens. In de aanloop naar het evenement toonden de ziekenhuizen uit de buurt en de stad Charleroi zich als sterke
partners. Op die manier werden heel veel teams en Vechters bereikt. Tijdens het weekend zelf waren uiteraard de traditionele Levensloopelementen
aanwezig. Zo konden de Vechters bijvoorbeeld genieten van allerlei activiteiten als massages en verzorgingen. Verder was het optreden van een oncologisch verpleger tijdens de kaarsenceremonie heel bijzonder. Hij zorgt immers dagelijks voor Vechters en dat hij tijdens Levensloop ook voor hen zong,
was een waar eerbetoon.
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06-07.10.2018 Levensloop Brugge

20-21.10.2018 Levensloop Beveren

coördinator: Johan Dewitte

coördinator: Karolien Devos

162

237

3 363

5 710

60

78

€ 124 777

€ 267 054

De derde editie van Levensloop in Brugge werd op de terreinen van Sport Vlaanderen op een originele manier geopend. Voor de
gelegenheid stapten de beer en het konijn, de twee mascottes van respectievelijk Club Brugge en Cercle Brugge mee in de openingsceremonie. Meteen daarna begon één van de deelnemers aan zijn wandeltocht van 24 uur. Hij nam de 24u in beweging in de strijd
tegen kanker dus letterlijk. Voor de Vechters was er een afwisselend programma: zo was er een wijn- en bierproeverij, konden ze
bloemschikken en was er een groot ontbijt op zondag. De kaarsenceremonie verliep ingetogen en werd muzikaal afgesloten door
Fried Ringoot met de boodschap ‘zie elkaar graag en neem elkaar eens goed vast.’ Als kers op de taart werd er een mooi bedrag
ingezameld. Levensloop Brugge 2018 was een editie om met trots op terug te kijken!

De gemeente Beveren kijkt elk jaar uit naar Levensloop. Het is het moment waarop de hele gemeente samenkomt in de strijd tegen
kanker. Dat mag je bijna letterlijk nemen, want Levensloop Beveren staat bekend als een enorm drukke Levensloop. Dat was op deze
vierde editie niet anders. Het was zelfs zo druk dat de jetons op een bepaald moment uitgeput waren. Het mooie nazomerweer zal
daar zeker en vast ook voor iets tussen zitten. Vanuit de gemeente wordt het evenement echt gedragen en aangemoedigd. Het
organiserende comité is groot en werkt enorm efficiënt met een kerncomité en een subcomité. Er zijn ook twee Global Heroes of
Hope die zich inzetten voor Levensloop Beveren. Dat zorgt er uiteraard voor dat de Levensloopspirit uitgedragen wordt. Een
prachtige Levensloop om het seizoen mee af te sluiten!

20-21.10.2018 Levensloop Brussel ULB
coördinator: Ivan Woutermaertens

82
695
38
€ 78 123
In 2018 lag de datum voor de Levensloop van de ULB wat moeilijk. Door de verkiezingen moest Levensloop met een week worden
uitgesteld. Verder vond Levensloop ook plaats tijdens de studentendopen, waardoor de focus van de studenten helaas voornamelijk
elders lag. Daardoor waren er wat minder teams dan vorige jaren. Toch kon dat de pret niet drukken. Het nieuwe voorzittersduo
deed er samen met het comité alles aan om er een mooi evenement van te maken. Dat lukte hen! Er schreven zich heel wat Vechters
in en er werd hen een mooi programma aangeboden. Het was bovendien een warm weekend voor oktober, wat uiteraard ook
bijdroeg aan de gezellige sfeer van het evenement. Het werd uiteindelijk een mooie Levensloop!
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Activiteiten

Levensloop 365 in 2018

Levensloop Grants
Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten
het Levensloopweekend te ondersteunen, gebruikt Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen om lokale
initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan het welzijn van de patiënten en hun naasten - te steunen!
Met de Levensloop Grants wil Stichting tegen Kanker tegemoetkomen aan de groeiende noden op het terrein die niet binnen
de huidige ondersteuningsmogelijkheden van de Stichting tegen Kanker passen. Levensloop wordt in de eerste plaats
georganiseerd om solidariteit te tonen met de Vechters en hun naasten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat een deel
van de inkomsten terugvloeit naar lokale projecten voor Vechters en hun naasten.

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, ondersteuning voor Vechters en hun naasten, en wetenschappelijk
kankeronderzoek. Comités organiseren ook zelf activiteiten rond preventie, ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek
in de aanloop naar Levensloop of volgend op de Levensloop. Dat bewijst dat Levensloop een avontuur is dat een gemeenschap een jaar lang in beweging kan brengen.

Preventie
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 de campagne ‘Vlaanderen stopt met roken’ werd de rookstopgroep in een eerste
vaste formule gegoten en opnieuw aangeboden aan de comités in 2018.

In 2018 werd er in België € 320 573 toegekend aan 80 lokale projecten.

Ondersteuning voor Vechters en hun naasten

VERDELING VAN DE GRANTS:

Volgens bedrag

Er bestaan nog heel wat misvattingen over kanker. Om die reden wil Stichting tegen Kanker het grote publiek sensibiliseren,
hen doen inzien waarom het zo belangrijk is om over de ziekte te praten, uitleggen hoe we dit het best kunnen aanpakken en
ook patiënten, begeleiders en hun naasten ondersteunen.

Volgens type structuur

36%

€ 4 000-4 999

54%

De comités kregen in 2018 een apart budget om de Vechters voor of na Levensloop samen te brengen in de zogenaamde
"Vechtersmomenten”. Vanuit het comité, werden er verschillende activiteiten georganiseerd doorheen het jaar: stadswandelingen, ontbijt en rondleiding in een voetbalstadion, een quiz, fietstocht, kennismakingsmoment, pannenkoekenslag, ...

Ziekenhuis

9%

€ 3 000-3 999

10%

33%

10%

Opvangtehuis

21%

€ 5 000

€ 2 000-2 999

Andere

15%

12%

Patiëntenvereniging

€ 1 000-1 999

We lanceerden in 2018 ook de voorstelling "En? Alles goed?" van Fried Ringoot. De Stichting leerde Fried en zijn voorstelling
kennen via de comités van Levensloop. "En? Alles goed?" vraagt Fried Ringoot in deze theatervoorstelling. Tijdens die
voorstelling vertelt hij over zijn ervaringen met kanker en over de moeilijkheden die mensen ondervinden – zowel patiënten
als begeleiders, naasten, vrienden, kennissen en collega's – om te vertellen wat ze precies voelen. Hij brengt zijn verhaal vol
emoties en oprecht, maar vooral met de nodige dosis humor. De grens tussen een lach en een traan is vaak heel dun. Het is
een voorstelling waar je niet gewoon naar komt kijken, maar die je intens beleeft. Na de voorstelling volgt een debat om
samen met het publiek nog wat dieper in te gaan op het thema. De voorstellingen gaan ook door in 2019 en zijn alvast een
enorm succes.

Wetenschappelijk onderzoek
Volgens doelpubliek

Volgens type aanvraag

79%

31%

Aankoop materiaal/Inrichting

Volwassenen

6%

Creatieve therapie

8%

14%

Naasten

7%

Kinderen

20%

Psychologische
steun

Fysieke
activiteit

9%

Palliatieve zorgen

11%

Organisatie evenement

15%

Andere

Ook in 2019 reiken we opnieuw Levensloop Grants uit. Elke projectaanvraag van minimaal € 1 000 en maximaal € 5 000 komt
in aanmerking. Een onafhankelijke jury bepaalt welke projecten weerhouden zullen worden.
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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. In 2018 bezochten
verschillende Levensloopcomités een labo dat gesteund wordt door Stichting tegen Kanker. Een aantal oncologen gaven ook
een lezing over zijn of haar onderzoek op een bijeenkomst van teamkapiteins of op een info/debatavond. .

Ambassadeurs Levensloop
Voor het eerst heeft Levensloop in 2018 gewerkt met ‘online ambassadeurs’. Concreet betekent dit dat Stichting tegen
Kanker hen een e-mail stuurt met de vraag om interessant nieuws, leuke weetjes of een video te delen met familie en
vrienden, via de door hen gekozen sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Twitter…). Op die manier helpen ze onze boodschap
te verspreiden via een breder publiek en maken meer mensen kennis met Levensloop. En hoe meer mensen Levensloop
kennen, hoe meer mensen we kunnen engageren voor Levensloop en hoe meer kankeronderzoek we kunnen steunen.
In totaal namen 246 unieke ambassadeurs in 2018 deel aan het project.
Wil jij ook ambassadeur worden van Levensloop? Ga dan naar onze website en schrijf je in:
www.levensloop.be/word-levensloop-ambassadeur
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Nieuws

Global Heroes of Hope 2018

Zij kwamen met het idee om een
kalender te maken met als thema
‘borsten’. Elke maand prijkt er een
mooie foto op de kalender van een
patiënte en een ziekenhuismedewerkster die ‘topless’ poseren: de
borsten zijn namelijk op een leuke,
dubbelzinnige manier bedekt met iets
dat soms ook wordt gebruikt om naar
borsten te refereren: een balkon,
meloenen, een bumper, spiegeleieren...

Global Spirit of Relay award
voor Levensloop Visé
De American Cancer Society reikt elk
jaar wereldwijd zes prijzen uit. Ook
voor het seizoen 2017 kreeg België de
internationale Award “Spirit of Relay”.
Met deze prijs eert de American
Cancer Society de inzet van een team
voor de strijd tegen kanker.

Deze prijs werd in 2018 uitgereikt en
was weggelegd voor het team One
Day For Life van Levensloop Visé –
bestaande uit medewerkers van het
dagziekenhuis van de Clinique
Notre-Dame Hermalle (CHC).

Maarten Buyse

De American Cancer Society reikt elk jaar de eretitel “Global Hero of Hope”
wereldwijd uit aan enkele ambassadeurs van Levensloop. De Heroes kunnen
Vechters zijn, of zorgdragers die anderen inspireren met hoop, moed en vastberadenheid in de strijd tegen kanker. Deze Vechters of zorgdragers tonen een
veerkrachtige houding en inspireren anderen om een proactieve en positieve
houding aan te nemen in de strijd tegen kanker. Dankzij deze eretitel worden ze
ambassadeur van Levensloop en verspreiden ze mee de boodschap van hoop die
Levensloop wil uitdragen.
In 2018 werden Maarten Buyse en Marie-Frédérique Charles-Antoine gekozen als
Global Heroes of Hope ambassadeurs voor België.

Marie-Frédérique
Charles-Antoine

De fotograaf, Philippe Rikir, stelde zijn
diensten gratis ter beschikking! Het
resultaat is zonder meer fantastisch:
de kalender is er een om bij te houden
en bracht maar liefst 20 000 euro op
voor Levensloop Visé!
Voor Marie-Frédérique is kanker een
familieverhaal. Haar grootmoeder
stierf in 1987 aan borstkanker. Niet
veel later kreeg haar moeder op
55-jarige leeftijd te horen dat ze
longkanker had. Uiteindelijk was ook
Marie-Frédérique aan de beurt. Op

haar 44ste viel de diagnose: borstkanker. “Ik kan niet zeggen dat ik uit
de lucht viel. Ook mijn man begreep
de teneur van het telefoongesprek
meteen. Ik keek hem aan en dacht:
"Het komt goed.” Want ondanks de
zware behandelingen, de vermoeid
h eid, een borstamputatie en haar
uitval, vertelt ze iedereen die het wil
horen: “Je hebt het recht om een mooi
leven te leiden, om te werken, aan je
verplichtingen te voldoen. Je hebt het
recht om mooi te zijn, zelfs kaal en vol
littekens. Om te blijven lachen, huilen,
dansen, zingen en van anderen en
jezelf te houden! Om te leven! Zet je
leven niet ‘on hold’ omdat je ziek
bent...”

Maarten is een 23-jarige student, en
neemt al jaren actief deel aan
Levensloop. Tijdens de eerste editie
van Levensloop in Kortrijk, raakte hij
betrokken doordat er een team
gevormd werd rond zijn mama die
het jaar voordien werd gediagnosticeerd met borstkanker. Hij nam in
deze editie deel als fotograaf en
daarna zat hij mee in het organisatiecomité. Dit jaar is Maarten geselecteerd als eerste Belgische Caregiver
Global Hero of Hope. Voor het eerst
hebben ze ook zorgdragers als
ambassadeur naar voren gedragen.
Deze zorgdragers zijn mensen die
fysieke en emotionele steun en hulp
bieden aan een naaste die kanker
heeft of heeft gehad.

Levensloper is Limburgse
vrijwilliger van 2018

Een eerste Levensloop editie voor
Charleroi

In maart 2018 werd tijdens het Salon van
de vrijwilliger de ‘Limburgse vrijwilliger
van het jaar’ bekendgemaakt. De gewaardeerde prijs ging naar “De Levensloper”.
Met de verkiezing willen we niet alleen de
bestaande vrijwilligers erkennen in wat ze
betekenen en doen, maar ook andere
mensen aanzetten om de stap richting
vrijwilligerswerk te zetten”, aldus Miet
Swinnen, lector aan de PXL Social Work
Hogeschool in Hasselt, die de award
uitreikte. In Limburg alleen waren in 2018
zes edities goed voor 1,2 miljoen euro.
Stichting tegen Kanker en een delegatie
van Levensloop Hasselt namen de award
met een brede glimlach in ontvangst.

Op 6 en 7 oktober 2018 vond de eerste editie plaats van
Levensloop Charleroi. Plaats van afspraak was Place de
la Digue, in het centrum van de stad. 588 personen
schreven zich in en meer dan € 23 000 werd ingezameld
voor de strijd tegen kanker! Wat een geslaagde eerste
editie! De stad Charleroi staat bekend om haar solidariteit en sociaal bewustzijn, en keek ook al jaren uit naar
een eigen Levensloop. Verschillende teams – ziekenhuiscollega’s, medewerkers van ondernemingen, leden
van verenigingen, families en vrienden – organiseerden
diverse fondsenwervingsactiviteiten voor Levensloop
Charleroi. Ook het kersverse vrijwilligerscomité van
Charleroi heeft zich hard ingezet. In 2019 zijn ze terug
van de partij voor een tweede editie!
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Levensloop wereldwijd: de cijfers

2018
26 519
29

landen*

864

levenslopen

$ 54 359 127
inkomsten

teams

(waaronder meer dan
7 000 nieuwe
teams!)

426 149

34 554

deelnemers

Vechters

9 206

comitéleden

Per Levensloop
BELGIË
GEMIDDELD

WERELDWIJD
GEMIDDELD
31

TEAMS

57

40

VECHTERS

146

11

COMITÉLEDEN

€ 55 800

FONDSENWERVING

19

€ 149 229

*29 landen buiten VS
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NIEUWIGHEDEN 2019

NEW

Vriend van Levensloop

App

Het actief werven van giften bij zelfstandigen en bedrijven
is iets waar vaak nog niet op ingezet wordt door de comités.
Toch weten we uit de succesvolle ervaringen van een aantal
comités dat hier een groot potentieel ligt. Voor de comités
hebben we daarom een document opgesteld als ondersteuning voor comitéleden die op pad gaan om giften te
werven bij zelfstandigen en bedrijven voor Levensloop.
Deze zelfstandigen en bedrijven krijgen ook een bijhorende
sticker.

Er zal ook een gratis applicatie beschikbaar zijn met talrijke
functies, die rechtstreeks beheerd wordt door het comité.
Hierop vind je heel wat informatie: een agenda van de
concerten en activiteiten, een grondplan van de
Levensloop-site, algemene informatie (locatie, parking,
toegang andersvaliden, enz.), de teams, bedrag, enz.

Toolkit teamkapiteins
Teamkapiteins zijn, naast de comitéleden, de belangrijkste
drijfkrachten achter Levensloop. Stichting tegen Kanker
heeft daarom in 2019 een brochure voorzien om de teamkapiteins meer te ondersteunen en te informeren met
boordevol tips, interessante weetjes, recepten, tips om
geld in te zamelen, enz.

Cashless betalingssysteem
Vanaf 2019 gebruiken we een contantloos betalingssysteem
waarbij het geld opgeladen wordt op een polsbandje. Alle
teams die producten, eten of drank verkopen zullen een
tablet ter beschikking krijgen om de verkoop in realtime op
te volgen.

Levensloop@school
Via Levensloop@school, een kleine Levensloop op school,
kunnen ook leerlingen het verschil maken in de strijd tegen
kanker. Levensloop@school wordt georganiseerd op maat
van een school. De school kan volledig zelf kiezen hoe groot

of hoe bescheiden ze het evenement zien. Wanneer een
school Levensloop@school wil organiseren, hoeft ze enkel
rekening te houden met de volgende vier elementen: Fysieke
activiteit, Burgerschap, Geld inzamelen en Gezonde keuzes.

@

school

Scholen kunnen een
verschil maken in de
strijd tegen kanker!

Fysieke
activiteit

Organiseer
Levensloop@school
en steun de
strijd tegen kanker

Beheer cash geld
Elk comité kan vanaf 2019 een beroep doen op de beveiligde
opslag- en ophaaldienst voor het cash geld dat werd
ingezameld tijdens het weekend van de Levensloop. Deze
dienst wordt verzorgd door het bedrijf G4S.

Geld inzamelen
Burgerschap

Gezonde keuzes

Campagne Levensloop
In 2019 lanceren we een gloednieuwe campagne om
Levensloop aan te kondigen en te promoten. Een nieuw
campagnebeeld is ontwikkeld met de bandana als hoofd
element: deze bandana’s zullen ook als merchandising
verkocht worden op de Levenslopen. Met een nationale
social mediacampagne willen we Levensloop bekend maken
bij het grote publiek.
Op lokaal niveau ondersteunen we de comités met een:
•• Radiospot: de week voor iedere Levensloop is een

radiospot te horen op verschillende radiozenders in de
provincie waar er dat weekend een Levensloop
plaatsvindt. Het objectief van deze campagne is om
het bezoekersaantal op de Levenslopen te verhogen.
•• Sociale media campagne: een Facebook en Instagram

campagne doorheen het hele seizoen.
•• Online en Offline toolkit met verschillende templates

voor social media, affiches en brochures.
•• Met mooie bandana’s die als merchandising verkocht

worden, en die tegelijk het symbool vormen van onze
campagne.
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Bedankt!

info@levensloop.be
Heb je vragen of wens je informatie over Levensloop in het algemeen? Contacteer ons via e-mail : 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.

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: 0492 46 24 89

Limburg
GSM: 0471 34 15 37

Henegouwen
GSM: 0473 94 02 52

Luik
GSM: 0492 97 93 28

Duitstalige Gemeenschap

Namen

GSM: 0492 97 93 28

GSM: 0492 46 24 89

Luxemburg

WOORD VAN DANK

GSM: 0492 97 93 28

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 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;
•• alle medewerkers van Stichting tegen Kanker die er

dagelijks voor zorgen dat Levensloop in België kan
plaatsvinden;
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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;
•• de American Cancer Society voor hun ondersteuning

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

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

V.U.: Dr. Didier Vander Steichel – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – Stichting van openbaar nut – 0873.268.432 – CDN Communication 19.4.77

Jullie zijn onze inspiratie!

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.

