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Het Coronavirus (Covid-19) heeft ons op vele manieren door elkaar geschud. Afgezien van iedereen die hierdoor 
geraakt is, was het voor ons onmogelijk om onze activiteiten zoals voordien voort te zetten. Dit geldt dan vooral 
voor Levensloop 2020. We werden gedwongen om alle evenementen te annuleren en proberen de Levenslopen op 
een andere manier te activeren. Terwijl maken we de balans op van een uitstekend jaar in 2019.  

Levensloop is meer en meer bekend bij het grote publiek, en is ondertussen een niet te missen jaarlijkse afspraak 
geworden in de strijd tegen kanker. Levensloop brengt troost en solidariteit voor de Vechters, d.w.z. mensen die 
getroffen zijn of geweest zijn door kanker, en hun naasten, dankzij de steun van een jaarlijks groeiend publiek!  

De editie van 2019 heeft meer dan 4300 Vechters in 28 gemeenten samengebracht die zich met plezier hebben 
ingezet voor dit prachtige doel. 

Meer dan 700 vrijwilligers waren betrokken, 75 000 mensen namen deel in heel België en in totaal maakten de 
125 000 deelnemers er een van de meest populaire solidariteitsevenementen in België van. Er werd meer dan  
€ 4 350 000 opgehaald. Dit bedrag gaat volledig naar Stichting tegen Kanker, met als hoofddoel het financieren 
van kankeronderzoek.

Voor het tweede jaar op rij werden Levensloop Grants toegekend om lokale initiatieven te financieren die het 
welzijn van patiënten en hun families bevorderen. De lokale solidariteit, ten voordele van de Vechters van de 
organiserende gemeenten, was dit jaar een nog grotere motivatie voor alle deelnemers.

Stichting tegen Kanker heeft besloten om de Levensloop Grants in 2020 te handhaven, ondanks het uitstel 
van de evenementen, om te voorkomen dat de patiënten een "dubbele straf" opgelegd krijgen. Er kan dus niet 
deelgenomen worden aan de evenementen van Levensloop 2020, maar er kunnen wel lokale projecten ingediend 
worden via de Levensloop Grants. 

Naast de uitzonderlijke inzet van iedereen, was het succes van 2019, ook het resultaat van de doeltreffende 
communicatiecampagnes die via sociale media en diverse communicatiemiddelen werden verspreid. Deze media 
speelden ook een mobiliserende rol.  

Levensloop staat in 2021 terug op de agenda: 39 gemeenten hebben 2 jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden, 
enkele nieuwe Levenslopen staan al gepland en ondertussen zien we de creatieve ideeën van de comités om 
Stichting tegen Kanker te blijven steunen. Want het geheim van Levensloop is er: het omzetten van een ernstig 
onderwerp zoals kanker naar een evenement vol emotie, hoop en positieve energie... Een intens moment!

Veel leesplezier!

Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur van Stichting tegen Kanker

WOORD  
VAN DE 
DIRECTEUR
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EEN INITIATIEF VAN 
STICHTING TEGEN KANKER

67 000
Meer dan

personen per jaar krijgen  
een kankerdiagnose

1/4 

< 75 jaar
1/3 

< 75 jaar

Dit cijfer gaat  
de volgende jaren  

nog verhogen
188 

personen per dag

hetzij

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. Stichting tegen Kanker 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. 

1 Bron: Stichting Kankerregister (2017)

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. 

Stichting tegen Kanker, 
haar visie, haar missies

De missies van Stichting tegen Kanker  
zijn de volgende:

• eerst en vooral: de beste Belgische onderzoeksteams 
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 het 
financieren van psychosociale projecten 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 efficiënter te zijn. Projecten zoals Levensloop 
en Tournée Minérale geven een extra impuls aan 
kankerpreventie. We ondersteunen ook ‘Generatie 
Rookvrij’, een sociale beweging die kinderen 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.  

MISSIES

De hoop op een wereld waarin het leven het wint van kanker! 
Dankzij onderzoek willen we de genezingskansen vergroten 
en kanker doen evolueren naar een chronische ziekte. Door 
preventie willen we het risico op kanker terugdringen. Dit  
alles natuurlijk zonder het verbeteren van de levenskwaliteit 
van mensen geraakt door kanker, tijdens en na de ziekte,  
uit het oog te verliezen!

VISIE

INFORMEREN

MOBILISEREN

HANDELEN

VINDEN

Lobby 
Memorandum

Promotie van  
verschillende diensten

Web & e-mail
Telefoon
Experts

GRANTS

DIENSTEN EVENEMENTENSOCIAL GRANTS

Financieren van  
wetenschappelijk onderzoek

Financieren van psychosociale projecten

Efficiënter samenwerken tegen kanker

Sociale media
Brochures
Nieuwsbrief

Publicaties
Regionale coördinatie                             

Van hoop naar overwinning!

Kanker in België 1
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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 teken van herkenning.

Het concept 

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. 

“Tijdens mijn ziekte kreeg ik af en toe een kaartje of een bezoekje van mensen van wie ik het niet 

verwachtte. Dat deed enorm deugd. Levensloop Beveren was alsof duizenden mensen me tegelijk 

een bezoekje brachten en omarmden. Ik ben op een wolkje naar huis gegaan, moe maar toch weer 

helemaal opgeladen. Bedankt!“

— Kristien, Vechter Levensloop Beveren

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.

OVER LEVENSLOOP Wie is wie op Levensloop?  

Aantal Vechters  
2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

347
954 1 781 2 976 3 312 3 754 3 938

2019

4 300

Vechter
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Iedereen die wil deelnemen aan Levensloop door 
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” getoond.

Elke Levensloop wordt georganiseerd door een lokaal  
organisatiecomité dat uit vrijwilligers bestaat en ondersteund 
wordt door de Levensloop coördinator 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 zoek- 
tocht 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 leidt en 
aanspreekpunt is voor Stichting tegen Kanker.

"Ik behandel de online bestellingen van kaarsen zakjes en stuur  

ook een foto van elk getekend exemplaar naar de besteller.  

Het is voor mij héél aangrijpend wat mensen als tekst op het  

kaarsenzakje willen zetten. Ik probeer me in te leven om dit  

zo integer mogelijk uit te voeren. Dat de mensen me achteraf  

danken omdat het hen raakte, geeft mij het mooiste gevoel:  

ik heb hen op die manier persoonlijk kunnen steunen..." 

— Chantal, comitélid Levensloop Aalst

"Onze eerste deelname aan Levensloop Genk dateert intussen van 5 jaar geleden, als enthousiaste 

sportievelingen om de estafetteronde van een bevriende serviceclub te steunen. 

We wisten nog niet goed wat Levensloop precies inhield. Het idee om een estafette draaiende te  

houden, omdat kanker nu ook eenmaal nooit slaapt, was voldoende om ons toenmalig joggingclubje  

te motiveren. Onze gedrevenheid werkte alvast aanstekelijk in onze club en vele leden sprongen  

mee op de kar. Het organisatietalent van Claudia en het netwerk waar we op konden terugvallen  

maakte al snel dat we op veel sympathie konden rekenen. We zochten sponsors om deel te nemen  

en alles samen leverde ons dit de voorbije edities telkens gemiddeld € 24 000 op. 

Levensloop is een initiatief dat niemand onberoerd laat. We voelen ons heel erg betrokken bij  

het thema omdat iedereen in zijn familie, vrienden of kennissenkring  geconfronteerd wordt met  

deze vreselijke ziekte. Levensloop is veel meer dan enkel een geldinzamelingsactie. Wij zijn heel 

dankbaar dat wij de kans krijgen om ieder jaar deel te nemen aan dit prachtig hartverwarmend 

initiatief."

— Heidi en Claudia, Team IW-Genk - Levensloop Genk

Teamkapitein

Vrijwilliger

Comitélid

“We starten met de opbouw op woensdag en eindigen met een meestal zware maandag voor de afbouw. 

Gelukkig krijgen we veel hulp van zo’n 700 vrijwilligers in totaal, verspreid over verschillende dagen. 

Allemaal met een eigen taak en schema. Voor de op-en afbouw 

krijgen we enorm veel hulp van de scholengemeenschap van 

Tessenderlo. Sommige leerlingen zijn supergemotiveerd en 

komen zelfs ook in het weekend helpen, buiten de schooluren. 

Zo kwamen er 4 jaar geleden 3 meisjes van de school Pius X  

zelf met het voorstel om de nagels van de Vechters te lakken 

tijdens het Levensloopweekend. Ze deden het in 2019 al voor  

de 4e keer. 

Elk jaar vraag ik ook aan een directeur van een andere school 

om jonge elektriciens. Vorig jaar heeft de ploeg haar werk 

gehad met al die regen. Drijfnat waren ze, maar ze bleven 

doorgaan. ’s Morgens om 6 uur heb ik er eentje in een tent 

gevonden, diep in slaap in een stoel voor de verwarming… 

In februari kreeg Levensloop Tessenderlo zelfs de Pluim voor  

de Vrijwilliger uitgereikt, een bekroning om trots op te zijn!”

— Stéphanie, comitélid Levensloop Tessenderlo
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"AXA is al voor het 6e jaar op rij nationale partner van Levensloop! Ook na deze ijzeren huwelijks-

verjaardag blijven we mee strijden tegen kanker. Dit dankzij de tomeloze inzet van onze collega’s 

die, in teamverband, deelnemen aan Levensloop. Zo namen er afgelopen jaar maar liefst 428 AXA-

vrijwilligers deel, verdeeld over 5 teams en werd meer dan 33.000 euro ingezameld!

De fondsenwerving en solidariteit waarop Levensloop steunt, geeft duizenden Vechters hoop.  

Hoop op de gemeenschappelijke doelstelling voor wie vecht tegen kanker: een toekomst, dé hoogst 

haalbare overwinning. 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 AXA Belgium

 

"AXA stimuleert en motiveert haar medewerkers  

om deel te nemen aan evenementen om de diverse 

goede doelen te ondersteunen. Persoonlijk ligt 

Stichting tegen Kanker me nauw aan het hart. 

Collega's, vrienden, familieleden die vechten of hebben 

gevochten. Steeds weer die vreselijke diagnose... Alle 

inspanningen, klein of groot, zijn noodzakelijk voor de 

fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek en 

preventie. Ik draag al enkele jaren met veel overtuiging 

mijn steentje hiertoe bij."

— Natasja D’Haeninck, Vechter en comitélid van 
Levensloop Brugge en medewerker AXA Belgium

Global Heroes of Hope 

"Wat een eer toen ik in januari 2019 te horen kreeg dat 

ik verkozen was als “Global Hero of Hope”! Ik werd toen 

“officiële ambassadrice” van Stichting tegen Kanker .  

Deel mogen uitmaken van het fantastisch en warm 

team van de Belgische Global Heroes of Hope is 

gewoon ongelooflijk. Eén van mijn hoogtepunten in 

2019 was een getuigenis brengen over het belang van 

beweging tijdens of na een kankerbehandeling op de 

uitreiking van de Grants Fysieke Activiteit van Stichting 

tegen Kanker. Wij willen via onze getuigenis andere 

Vechters tonen dat ze niet alleen zijn in hun strijd tegen 

kanker. We geven niet op, vieren het leven en blijven 

doorgaan in het gevecht tegen kanker."

—  Anne Vervaeck, Global Hero of Hope 2019

"Velen van hen hebben “de ziekte” van zeer nabij 

meegemaakt, zijzelf, partner, familielid … Maar 

op Levensloop stralen de Vechters de “Hoop” uit 

die zeer belangrijk is. Hoop doet leven, zegt men 

in de volksmond. Ik heb dikwijls in een gesprek 

met Vechters, vrijwilligers, bezoekers... gezocht 

naar de juiste woorden, de juiste omschrijving 

wat je voelt als je Levensloop beleeft. Wanneer 

je een Levensloop meemaakt gebeurt er iets met 

je als bezoeker, Vechter, deelnemer,... Eigenlijk 

is het moeilijk te omschrijven, je moet het zelf 

meemaken, er gebeurt iets met je, iets magisch 

dat weekend!" 

— Dirk De Grave en Dirk Van Raemdonck,  
    Global Heroes of Hope 2019

Sponsor

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 vast- 
beradenheid 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 2019 werden Anne Vervaeck, Dirk De Grave en Dirk Van Raemdonck gekozen als Global Heroes of Hope  
ambassadeurs voor België.
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Hoe verloopt Levensloop?   

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 wordt door kanker. 
Verenigingen, scholen, bedrijven, wijkcomités, families, 
vrienden etc. kunnen teams vormen. Over deze teams kon 
je meer lezen op pagina 10. 

24 UUR WANDEL- EN LOOPESTAFETTE

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 symbo-
liseren 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 van patiënten en hun naasten dat op Levensloop 
onder de aandacht wordt gebracht. 

Start of vervoeg 
een team
Loop of wandel mee tegen 
kanker

Sponsor  
als bedrijf
Steun onze missie of een 
lokale Levensloop

Koop een 
kaarsenzakje
Breng ode aan een 
dierbaar iemand

Schrijf je in  
als vrijwilliger
Help ons de ziekte bestrijden

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

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

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

"Wat startte als een job is een ware missie geworden. Ik ben begeesterd 

door Levensloop, het gaat door mijn aderen, het zit voor altijd in mijn 

hart. Het privilege om te mogen samenwerken met zoveel geweldige 

mensen over de hele provincie geeft mij zoveel kracht en energie. 

Ongelooflijk toch wat deze mensen belangeloos presteren.  

Echte toppers, stuk voor stuk. En wat een rollercoaster! Stress, 

bewondering, dankbaarheid, verdriet, geluk, wenen, lachen, fierheid, 

adrenaline, … het raast gedurende 24 uur door mijn hele lijf."

—  Karolien Devos – Levensloopcoördinator Regio Oost-Vlaanderen 

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. Tevens is hij/zij  
ook de ambassadeur bij uitstek om de activiteiten van Stichting tegen Kanker 
bekend te maken bij het comité en de lokale gemeenschap. 

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. Meer informatie vind je ook op www.levensloop.be

Hoe deelnemen?

Levensloopcoördinator
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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.

 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.

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. 

 1   OPENINGSCEREMONIE: SAMEN VIEREN WE DE MOED VAN ONZE VECHTERS
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 iedereen 
bedanken die hen steunt. Deze ereronde betekent meteen ook het startschot van Levensloop.
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LEVENSLOOP 2019: 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 28 evenementen in heel België. De solidariteit 
geeft Vechters een vaak broodnodige oppepper en het 
ingezamelde geld gaat integraal naar de strijd tegen kanker.
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De cijfers van 2019

20112011 20122012 20132013 20142014 2015 201520172016 2018 2019 2016 2017 2018 2019

TEAMS 2011-2019

€116 762

€3 875 272
€ 3 988 218

€ 4 356 311

BRUTO INKOMSTEN 2011-2019*

Dankzij het negende Levensloopjaar in België 
werd maar liefst 4 356 311 euro verzameld  
om de strijd tegen kanker verder te zetten.
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Vechters

1 507
Teams

75 117
Deelnemers

28
Levenslopen

Bijna de helft van het bedrag komt voort uit 
inschrijvingsgeld, sponsoring en giften. De 
giften komen zowel van particulieren als 
bedrijven en gemeenten. 

Meer dan 50% werd ingezameld voor, tijdens en 
na het Levensloop weekend met verschillende 
fondsen werving acties: een quiz, wafelverkoop, 
tombola, verkoop van handgemaakte spulletjes, 
voetbaltornooi,...

Daarnaast werden er ook verschillende  
merchandising items verkocht zoals armbandjes, 
kaarsenzakjes, bandana's,..

€3 644 671 

€3 220 932

€2 550 000

€ 1 060 498

€494 291
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* 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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De Levenslopen van 2019 in een notendop

Dat Levensloop een concept is met vaste sleutelmomenten dat door elk evenement gevolgd wordt, kon je lezen op pagina's 
16/17. Toch heeft elke Levensloop zijn eigen verhaal. We lieten elke Levensloopcoördinator kort aan het woord om het 
verhaal achter elke Levensloop van 2019 die zij begeleid hebben, te vertellen. 

04-05.05.2019  Levensloop International Community & Waterloo 
coördinator: Ivan Woutermaertens

Voor de editie van 2019 keerde de Levensloop van de International Community Brussels en de gemeente Waterloo terug naar de 
St John’s International School. Het voelde voor iedereen als thuiskomen. Bovendien tekende de bondscoach van de Rode Duivels 
Roberto Martinez present als peter. Tijdens het weekend zelf zat het weer echter helemaal niet mee. De vier seizoenen zijn op een 
weekend de revue gepasseerd: zon, regen, hagel, net geen sneeuw en ’s nachts temperaturen rond het vriespunt. Die weersomstan-
digheden hadden vanzelfsprekend hun effect op de organisatie, al compenseerde de menselijke warmte de koele temperaturen. Die 
was het meest voelbaar tijdens de indrukwekkende en intieme Kaarsenceremonie die in absolute stilte verliep. 

27-28.04.2019  Levensloop Gent  
coördinator: Karolien Devos

In 2019 was de derde editie van Levensloop Gent de seizoensopener van het Levensloopjaar. In aanloop naar het weekend trad Fried 
Ringoot op in de Minard. De sfeer van zijn optreden zette de toon voor het aankomende evenement. Helaas kreeg Levensloop Gent in 
2019 te maken met ‘aprilse grillen’: het weer was zo slecht dat de Kaarsenceremonie letterlijk in het water viel. Dat slechte weer kreeg 
echter de verbondenheid tussen de mensen niet klein. Zelfs ’s nachts bleven de teams dansen en liepen ze een ‘fluo run’. 
Levensloop Gent kon opnieuw rekenen op de steun van de vier Gentse ziekenhuizen en de Gentse Dekenijen. Dat de sfeer erin zat, was 
op zondag te merken aan het hoofdpodium. Alle artiesten die optraden in het Gentse dialect, deden al dromen van de Gentse Feesten. 
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Vechters Deelnemers Teams Bedrag*

LEGENDE

€ 94 285

€ 77 721

11-12.05.2019  Levensloop Maaseik   
coördinator: Angelo Delrio 

18-19.05.2019  Levensloop Hasselt     
coördinator: Angelo Delrio 

Net zoals vorig jaar slaagde het comité van Levensloop Maaseik erin om Levensloop ver buiten de grenzen van hun gemeente te 
brengen. Opnieuw werd er tussen Maaseik en de omliggende gemeenten Kinrooi, Bree en Dilsen-Stokkem intensief samengewerkt 
om er een prachtig Levensloopverhaal van te maken. De sfeer zat goed en ook de zon was van de partij. Deze twee ingrediënten 
droegen uiteraard bij tot een succesvolle Levensloop in Maaseik. Ook konden ze opnieuw rekenen op meter Sabien Tiels die voor de 
Vechters optrad en op peter Mathi Raedschelders. Een nieuwigheid dit jaar was dat er in Maaseik voor het eerst cashless kon betaald 
worden. Het systeem is gebruiksvriendelijk en werd enthousiast onthaald! Het gemeenschapsgevoel dat zo kenmerkend is voor 
Levensloop was ver buiten de grenzen van Maaseik te voelen! 

Al vijf jaar lang vormt het organiserend comité van Hasselt een hechte ploeg. Voor de jubileumeditie van Levensloop Hasselt 
haalden ze alles uit de kast. Ze verwenden de Vechters meer dan anders door een grotere Vechterstent te plaatsen en nog meer 
activiteiten te voorzien. Het Jessa Ziekenhuis, met wie het comité al jarenlang een sterke samenwerking heeft, was ook weer van 
de partij. Voor de gelegenheid stond Levensloop in Hasselt geheel in het teken van ‘flower power’: het hele terrein werd fleurig 
ingekleed en heel wat teams en bezoekers kwamen verkleed naar het evenement. Dat gaf deze editie uiteraard wat extra uitstraling. 
Ook het weer zat mee: het was een zonnig weekend en de regen hield zich in tot een uurtje na de Slotceremonie. Kortom, Levensloop 
Hasselt mag trots zijn op deze jubileumeditie! 
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18-19.05.2019  Levensloop Leuven    
coördinator: Ivan Woutermaertens

18-19.05.2019  Levensloop Liège     
coördinator: Philippe Lejeune

Al voor het tweede jaar op rij vond Levensloop Leuven plaats op de terreinen van de campus van de UCLL en het Heilig Hartinstituut 
in Heverlee. 
Leuven beleefde in 2019 weer een mooie Levensloopeditie: een standvastig comité stak opnieuw vol overgave de handen uit de 
mouwen om alles vlekkeloos te laten verlopen. Het weer was goed, al stak bij de afbraak toch een zwaar onweer de kop op. 
Desondanks kende Levensloop Leuven een grote opkomst dat vol enthousiasme een recordbedrag van meer dan 240 000 euro 
inzamelde! 

Vanwege werken aan de atletiekpiste van Cointe, moest Levensloop Liège noodgedwongen opnieuw verhuizen naar een andere 
locatie, het Astridpark in Luik zelf. Dat bracht een complexe logistieke operatie met zich mee. Elektriciteit, water en verlichting 
moesten allemaal ter plaatse worden voorzien. Het weekend zelf was goed begonnen, tot er zaterdag om 18u een storm plaatsvond. 
Bepaalde teams stonden zelfs tot hun enkels in het water. De ondergrond was modderig en er liep als het ware een rivier doorheen 
het festivalterrein. Helaas vertrokken heel wat bezoekers daardoor en keerden ze later niet meer terug. Voor de Vechters vond alles 
binnen plaats, waardoor hun activiteiten gelukkig niet in het gedrang kwamen. Ondanks het feit dat er veel minder bezoekers waren, 
bracht Levensloop in Luik toch een mooi resultaat op. Daartoe droegen ook de vele activiteiten voor en na Levensloop zeker bij. 
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18-19.05.2019  Levensloop Tournai     
coördinator: Laurence Van Malderen

01-02.06.2019  Levensloop Braine-l'Alleud     
coördinator: Laurence Van Malderen

In 2019 vond Levensloop in Doornik voor de derde keer plaats. Levensloop wordt er om de twee jaar georganiseerd. Dat betekent 
dat het comité de inwoners van Doornik twee jaar lang kan warm maken voor Levensloop. Dat hen dat ook gelukt is, bewees de grote 
opkomst van meer dan 10 000 bezoekers ondanks het regenweer. Ook aan de honden en hun baasjes werd gedacht: door een 
speciaal team voor honden op te richten, liepen 24u lang telkens een hond en zijn baasje op het terrein. Voor de gelegenheid kregen 
de honden een paarse bandana. Peter Jeff Danès, bekend van The Voice Belgique, opende Levensloop samen met Marius, een jonge 
Vechter die voor de gelegenheid kapitein was van het schip dat voorop ging tijdens de Openingsceremonie. Tijdens de serene 
Kaarsenceremonie vond er een fakkeltocht plaats. Alle kaarsenzakjes werden verzameld voor een scherm waarop foto’s van 
Vechters werden geprojecteerd. Nu is het voor Doornik uitkijken naar 2021!  

Het was de negende editie van Levensloop in Eigenbrakel. Het organiserend comité kent ondertussen de kneepjes van het vak, 
waardoor ze Levensloop organiseren als een goed geoliede machine. Levensloop heeft een vaste plaats in de kalender van heel wat 
inwoners van Eigenbrakel. Daardoor tekent zo goed als elk team jaar na jaar weer present. Het samenhorigheidsgevoel is er zo groot 
dat de teams ’s nachts als een groep over het terrein waken. Helaas speelde de hitte Levensloop in Eigenbrakel wat parten. Hopen op 
goed weer doet elk comité, maar 30 graden is toch wat te veel van het goede. Daardoor moesten sommige Vechters uit veiligheids-
overwegingen jammer genoeg thuisblijven. 
Desondanks is alles goed verlopen. Voor Levensloop Braine-l'Alleud is het nu vooral uitkijken naar hun jubileumeditie! 
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01-02.06.2019  Levensloop Koksijde     
coördinator: Johan Dewitte

01-02.06.2019  Levensloop Mons       
coördinator: Christine Libbrecht 

Het comité van Koksijde bereidde in 2019 de 6e editie van Levensloop Koksijde met een fris hoofd voor. Dat mag je vrij letterlijk 
nemen, want het voltallige comité nam in februari deel aan de Knuffelduik en sprong samen in de koude zee. Misschien hebben ze 
daarmee de weergoden gunstig gestemd? Tijdens het hele weekend was het stralend weer!
Levensloop Koksijde wist voor de editie van 2019 ook een heuse publiekstrekker te strikken: het hele weekend stond een Sea 
King-helikopter op het terrein van Levensloop. Bezoekers konden, in ruil voor een jeton, een foto maken bij de Sea King. Ook een 
groepsfoto van de Vechters mocht uiteraard niet ontbreken. De Sea King op het terrein zorgde er wellicht mee voor dat er een 
recordbedrag van meer dan € 130 000 werd opgehaald! 

In aanloop naar de officiële opening van Levensloop in Bergen werd er op vrijdag een muzikale avond georganiseerd. Ook zaterdag-
avond stond muziek centraal, met de hele avond muziek uit de jaren '80. 
Het was een zonovergoten, maar heet weekend. De warmte had een impact op de lopers en wandelaars, toch bleven ze dapper 
doorgaan. Eén persoon bleef zelfs gedurende 24u non-stop joggen. Het warme Levensloopweekend in Bergen haalde een bedrag 
van meer dan € 200 000 euro op. 
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22-23.06.2019  Levensloop Visé        
coördinator: Philippe Lejeune

22-23.06.2019  Levensloop Turnhout      
coördinator: Stefan Beeldens 

Levensloop verliep in Visé in 2019 zeer goed. Het aantal ploegen en deelnemers bleef constant en onder een stralende zon was er 
heel wat animatie en beweging op het terrein. Het joggen op zondagvoormiddag is ondertussen een vaste waarde geworden: tijdens 
een loop van 6 km wordt de omgeving van het Levensloopterrein verkend en de aankomst vindt plaats in het stadium. Patissier 
Didier Smeets en comedian Isabelle Houben droegen als meter en peter ook hun steentje bij. 
Kortom, in 2019 beleefde Levensloop in Visé een erg mooie editie met een mooi slotbedrag als resultaat! 

Levensloop Turnhout beleefde een erg geslaagde vierde editie en kende een mooie groei. Meer teams en Vechters schreven zich in 
en er werd ook een hoger bedrag ingezameld. Het enthousiasme van de teams en de Vechters was groot. Voor deze editie werden 
bovendien de teamtenten meer naar het podium toe gericht. Levensloop Turnhout vormt ondertussen een grote familie die graag 
samen vechten tegen kanker maar die ook houden van het samen feesten. Ook de beroemde treintjes die 24u lang door het park 
rijden, waren weer van de partij. Het comité was tevreden en kijkt uit naar een vijfde editie! 
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29-30.06.2019  Levensloop Eupen      
coördinator: Philippe Lejeune

29-30.06.2019  Levensloop Neteland       
coördinator: Stefan Beeldens

De eerste editie van Levensloop in Eupen vond plaats op het militaire domein aan de kazerne en was meteen strak georganiseerd. 
Ze overtrof dan ook alle verwachtingen. Zowel qua weersvoorspellingen, want dat weekend bevond België zich middenin een 
hittegolf, maar ook qua opkomst en opbrengsten. Meteen werd het cashloze systeem van betalingen ingevoerd.
De Vechters werden enorm goed onthaald: het hele weekend konden ze genieten van koffie, taart en heuse maaltijden. Ook waren 
er voortdurend 2 à 3 oncologische verpleegsters van het ziekenhuis van Eupen aanwezig die zich over de Vechters ontfermden. Op 
de Kaarsenceremonie getuigde een oncologisch verpleegster samen met een Vechter. Het werd een echt kippenvelmoment. 
Daarmee werd de eerste editie van Levensloop Eupen meteen, in alle betekenissen van het woord, een warm evenement. 

Levensloop Neteland had een prachtige locatie uitgekozen. De zon scheen opnieuw voluit. Voor de eerste keer streek Levensloop 
neer in Nijlen. Het was ook de eerste keer dat deze locatie werd gebruikt als evenementlocatie: een prachtig park met een mooi, 
groen parcours. Levensloop Neteland werd een groot dorpsfeest waarop alle Nijlenaars aanwezig waren. Peter en beroemd acteur 
Lukas Van den Eynde bracht een wervelend slot met een live veiling. De euro’s en het applaus vlogen in het rond. Het gemeentebe-
stuur was zichtbaar emotioneel geraakt toen de cheque werd overhandigd tijdens de Slotceremonie.
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07-08.09.2019  Levensloop Ottignies – Louvain-la-Neuve        
coördinator: Laurence Van Malderen  

21-22.09.2019  Levensloop Lommel       
coördinator: Angelo Delrio 

In een hoog tempo van 6 maanden slaagde het kersverse comité van Ottignies-Louvain-la-Neuve erin om een prachtige eerste editie 
van Levensloop in elkaar te boksen. Het comité kreeg heel wat hulp van het Collège Christ-Roi. De school stelde hun atletiekpiste ter 
beschikking voor het evenement. Die piste ligt op een heuvel in een bos, wat maakt dat Levensloop Ottignies-Louvain-la-Neuve kon 
plaatsvinden op een erg feeërieke locatie die meteen al bepalend was voor de hartverwarmende en gezellige sfeer. 
Meteen wist het comité door te dringen tot de kern van een Levensloop. De ceremonies verliepen dan ook volgens het boekje. Tijdens 
de Openingssceremonie gaf Cindy Menache, Global Hero of Hope, een speech en werden de Vechters meteen in de bloemetjes gezet. 
De Kaarsenceremonie werd begeleid door de muziekgroep “June 21th” die a capella zongen. 
Triatlete Alexandra Tondeur was een enthousiaste meter. De eerste editie van Levensloop Ottignies-Louvain-la-Neuve werd zo  
enthousiast onthaald dat het hele comité meteen tekende voor een tweede editie! 

In 2018 werd er gekozen om aan Levensloop Lommel de sfeer en de inkleding van een festival te geven. Dat festivalgevoel werd in 
2019 voor de zevende editie verder uitgebreid: het terras was nog iets groter en het centrale plein waarop de standjes van de teams 
uitkeken werd nog wat verder ontwikkeld als centrum van het festival. Ook voor de Vechters stonden fijne activiteiten op het 
programma, zoals een ontbijt met animatie van goochelaars en een koor dat kwam optreden in de Vechterstent.
Door het mooie weer kreeg je een ‘indian summer’-gevoel en dat droeg uiteraard bij aan de gezellige festivalsfeer. 

89

137

587

4323

22

86

€ 29 494

€ 188 383

  Jaaroverzicht Levensloop 2019  27  26  Stichting tegen Kanker



28-29.09.2019  Levensloop Kortrijk       
coördinator: Johan Dewitte

28-29.09.2019  Levensloop Tessenderlo         
coördinator: Stefan Beeldens

De zesde editie van Levensloop Kortrijk vond voor de tweede keer plaats aan het Guldensporencollege en de Diksmuidsekaai, aan 
de boorden van de Leie. Het mindere weer kreeg de sfeer rond het Buda-eiland echter niet stuk. Bijzonder straf was de prestatie 
van een kanovaarder die maar liefst 24u lang in zijn kano bleef varen op de Leie. Ook ging op Levensloop Kortrijk de droom van een 
jonge Vechter in vervulling. Hij droomde ervan om met een mensenketting het hele Levensloopterrein te overspannen. Op maar 
liefst 20 minuten kregen het comité, alle teams en de bezoekers dat voor elkaar. Meer dan 1000 mensen die hand in hand stonden 
waren er nodig om het hele terrein te omvatten. Dat het een kippenvelmoment was, hoeft weinig uitleg. De opbrengst van de editie 
van 2019 was erg goed. Er werd zelfs 800 kilo aan rosse centjes opgehaald, wat goed was voor meer dan 9 000 euro. 

Net zoals in 2018 kreeg Levensloop Tessenderlo opnieuw bezoek van de regengoden. De Openingsceremonie was meteen al 
kletsnat. Gelukkig was het comité na de regeneditie van 2018 voorbereid en werd er een grote shelter geplaatst om de Vechters te 
beschermen tegen de regen. Na de Openingsceremonie verdween de regen en op een paar buien na bleef het gelukkig vrij droog. 
In Tessenderlo houden ze vol, dat is duidelijk. De teams zijn enorm gemotiveerd en blijven zich na al die jaren nog steeds inzetten.
Tessenderlo lanceerde in 2019 ook voor de eerste keer een eigen mascotte: het veelkleurige figuurtje ‘Glowie’. De kleuren symboli-
seerden de emoties die een Vechter voelt tijdens de strijd tegen kanker. Tijdens de Kaarsenceremonie vertelde Glowie over die 
emoties in een multimediale ceremonie.
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28-29.09.2019  Levensloop Verviers        
coördinator: Philippe Lejeune

05-06.10.2019  Levensloop Brugge        
coördinator: Johan Dewitte

In Verviers tekenden ze alweer voor de achtste editie van Levensloop. Dat deden ze met een volledig vernieuwd comité dat zich 
meteen dynamisch en vaardig toonde in het organiseren van Levensloop. Het nieuwe comité had alles onder controle, behalve 
uiteraard het weer. Helaas was dat niet goed: door de regen kwamen heel wat minder bezoekers naar Levensloop Verviers. Dat liet 
zich voelen in de opbrengst, maar dat lag allesbehalve aan de inzet van de teams en het comité. Naast het joggen op zondagochtend 
dat ondertussen een vaste plaats in het programma heeft, wordt er ook gewandeld buiten het terrein. Wandelaars kunnen de 
omgeving verkennen in 6 of 12 km. Die wandelingen zijn een groot succes: meer dan 300 wandelaars gingen mee op tocht. Op de 
Kaarsenceremonie zorgde meter Sabrina Klinkenberge voor een kippenvelmoment. Samen met twee dansers luisterde ze de 
Kaarsenceremonie op in een stadium dat helemaal donker was, op een grote spot gericht op het centrum na. 

Het water stond maar liefst 3 cm hoog op de atletiekpiste waar Levensloop Brugge plaatsvond. Dat slechte weer kon de sfeer op 
Levensloop Brugge echter niet drukken. Meter Liesa Naert en peter Xavier Taveirne droegen daar zeker meer dan hun steentje aan bij! 
Ook voor de Vechters werd er een tof programma samengesteld. Zo konden ze bijvoorbeeld schieten met een luchtbuks, een lucht-
drukpistool. Heel bijzonder was de ‘Bark for life’ die voor het eerst in België in aanloop naar Levensloop Brugge werd georganiseerd. 
Meer dan 100 honden en hun baasjes werden verwelkomd om te wandelen of om een agility parcours af te leggen. In het warme weer 
werden zelfs hondenijsjes voorzien. De eerste ‘Bark for life’ was dan ook een groot succes. Dat gold meteen ook voor de hele vierde 
editie van Levensloop in Brugge!
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05-06.10.2019  Levensloop Aalst        
coördinator: Karolien Devos

05-06.10.2019  Levensloop Sint-Truiden         
coördinator: Angelo Delrio

Er was geen Aalstenaar die in aanloop naar Levensloop Aalst nog geen kennis had gemaakt met Hope, de Levensloopmascotte. Hij 
ging langs in de ziekenhuizen, liep rond op straat en op het evenement zelf. Enkel de Aalstenaren konden zien dat Hope eigenlijk een 
typische ‘ajuin’ is. Levensloop was al goed op weg om een plaatsje naast carnaval in de Aalsterse harten te veroveren, maar Hope 
heeft dat in 2019 echt waargemaakt. Ook tijdens de vierde editie heerste er een geweldige sfeer op Levensloop: de hele stad werd 
gemobiliseerd, heel veel mensen waren in beweging en de teams waren erg enthousiast. Opnieuw was ook het team ‘Run 4 Jens’ 
rond de jonge Vechter Jens van de partij. De uitgelaten sfeer veranderde in een ingetogen moment tijdens de Kaarsenceremonie 
dat opgeluisterd werd door een doedelzakspeler. Als peters kon Levensloop Aalst rekenen op Jean-Marie Pfaff en ethische hacker 
Inti De Ceukelaire. In aanloop naar Levensloop werd zelfs de site van Levensloop door hem even gehackt. Ook deed Inti met zijn team 
een actie voor het evenement waarop mensen hun Facebook- en Instagramprofiel extra konden laten beveiligen. Die actie bracht 
een mooi bedrag op!

Al voor de negende keer vond Levensloop plaats in Sint-Truiden. Ondertussen maakt Levensloop deel uit van het jaarprogramma 
van de stad. Bij heel wat verenigingen heeft Levensloop een vaste plaats in hun agenda. 
Opvallend is dat het comité bestaat uit heel wat jongeren. Daarnaast zijn ook de scholen in Sint-Truiden erg betrokken. Zo wordt het 
animatieprogramma voor kinderen volledig uitgewerkt door leerlingen van het secundair onderwijs. In een gemengde leeftijdsgroep 
leren ze brainstormen, plannen maken, mensen contacteren,…
Door het engagement van de schoolgaande jeugd in Sint-Truiden komen ook heel wat jongeren naar het Levensloopweekend zelf. 
Tijdens het weekend wordt Levensloop dan ook echt het centrum van de gemeenschap. De sfeer is telkens gezellig en tegelijk heel 
intiem. Ook de locatie, midden in een park, draagt daartoe bij. 
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05-06.10.2019  Levensloop Namur           
coördinator: Philippe Lejeune

Door werken aan de atletiekpiste van Jambes, gaf het gemeentebestuur van Namen de toestemming om Levensloop te laten plaats-
vinden rond de citadel van Namen. Een mooie locatie, maar waarvoor toch ook het nodige logistieke kunst-en vliegwerk nodig was 
om een Levensloop te kunnen organiseren. Wc’s, water, elektriciteit én verlichting: alles moest voorzien worden. Het comité vloog 
er vol enthousiasme in en organiseerde een Levensloop waarvan de resultaten alle verwachtingen overtroffen. Ook in Namen werd 
voor het eerst gebruik gemaakt van het cashloze systeem van armbandjes om mee te betalen. 
Bijzonder om te vermelden is de klimmuur die door het leger gefaciliteerd werd. Kinderen konden, bijgestaan door een aantal 
militairen, de gigantische muur beklimmen. Ook waren er steltenlopers aanwezig en was er voor de kinderen de mogelijkheid om te 
wandelen met pony’s. Voor de gelegenheid werd een bier gebrouwen, met als naam ‘La Battante’ (de Vechter). De Vechters werden 
ontvangen in een grote lounge waar er het hele weekend maaltijden geserveerd werden. Levensloop in Namen was in 2019 een 
groot succes! 

181

1564

40

€ 110 034

12-13.10.2019  Levensloop Charleroi         
coördinator: Christine Libbrecht

In Charleroi werd Levensloop in 2019 voor de tweede keer georganiseerd. Daardoor kon het evenement al op wat meer bekendheid 
teren dan het jaar ervoor. Dat kwam omdat Levensloop kon rekenen op de medewerking van de twee grote ziekenhuizen uit de 
omgeving, het ISPPC en het GHDC. Er werden dus ook veel meer Vechters bereikt dan in 2018. Ze werden ontvangen in een gezellig 
salon dat dubbel zo groot was als het jaar ervoor. 
Ook de handelszaken die op het plein liggen waar Levensloop georganiseerd werd, droegen hun steentje bij. Er waren restaurants 
die maaltijden voor de Vechters klaarmaakten en sommige cafés schonken een deel van hun opbrengst aan Levensloop. Zo werd 
duidelijk dat iedereen in Charleroi deel wilde uitmaken van dit warme gebeuren. 

167

1010

33

€ 40 926
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12-13.10.2019  Levensloop Bruxelles ULB            
coördinator: Laurence Van Malderen 

Er moet iets in de lucht hangen in Brussel rond midden oktober. Want elk jaar krijgt Levensloop Bruxelles ULB een prachtig najaars-
zonnetje cadeau. Dat was ook in 2019 voor de vijfde editie het geval. Het goede weer zorgt dan ook meteen voor een uitgelaten 
sfeer. 
In 2019 maakte het comité er een punt van om naast de enthousiaste studenten en personeelsleden van de ULB wat meer families 
naar de universiteitscampus te krijgen. Daarvoor richtten ze een hele kinderstraat in die een groot succes was! Na de 
Kaarsenceremonie werd iedereen in het donker verrast door twee dansers van wie het kostuum volledig verlicht was. Ook werd een 
toffe karaoke georganiseerd. Een vaste waarde was opnieuw de prachtige Vechterslounge die bijna doet denken aan een spa. 
De vijfde editie van deze Levensloop verliep op wieltjes! 

74

1064

43

€ 89 652 

12-13.10.2019  Levensloop Edegem         
coördinator: Stefan Beeldens

Na de feestelijke vijfde editie van 2018 was het uitkijken naar het resultaat van een zesde editie. Zouden de teams blijven? Zou de 
inzet even hoog blijven? Ja! Want de editie van 2019 werd een knaller in Edegem. De teams bleven zich maar inschrijven en het werd 
mooi weer. Het terrein bereikte zelfs de maximumcapaciteit. Iedereens mond viel open bij het horen van het bedrag op de cheque. 
Het viel op dat bedrijven meer en meer hun weg vinden naar Levensloop Edegem. De teams organiseren ook meer activiteiten 
vooraf. Voor de eerste keer kwamen na de Kaarsenceremonie alle teams samen om in het Vechtersdorp een uurtje samen te 
feesten: wat een verbondenheid! Levensloop Edegem blijft met haar decor in het Fortdomein een speciale Levensloop die nog 
steeds een grote aantrekkingskracht heeft voor deelnemers en Vechters.

159

2637

59 

€ 180 699

12-13.10.2019  Levensloop Genk            
coördinator: Angelo Delrio 

Levensloop is in Genk een groot evenement. Alles is er wat ‘X-Large’. Dat was ook voor deze jubileumeditie niet anders. Meer dan 
130 teams namen deel en tijdens het hele weekend waren er bijna voortdurend 20 000 mensen op het terrein. Typerend voor Genk 
is het multiculturele aspect van hun Levensloop. Het comité slaagt erin om de verschillende gemeenschappen van de stad te 
bereiken. Zo zijn er teams uit de Turkse, de Marokkaanse, de Italiaanse en de holebigemeenschap aanwezig. Dat is vrij uniek voor 
Levensloop in België. Het comité zet er dan ook hard op in, gedreven door de gedachte dat kanker iedereen kan treffen. Tijdens dat 
weekend komt de hele stad dan ook samen. Ook het plaatselijke ziekenhuis, het ZOL, engageert zich mee om van Levensloop iets 
moois te maken. Dat maakt van Levensloop echt een boeiende gebeurtenis in Genk.

252

6169

132

€ 250 490

19-20.10.2019  Levensloop Beveren          
coördinator: Karolien Devos 

Traditioneel sluit Levensloop Beveren het Levensloopseizoen in België af. De opkomst voor deze vijfde editie was gigantisch. De 
politie telde maar liefst 20 000 bezoekers doorheen het hele weekend. Het was zo druk dat de vuurkorven niet konden aangestoken 
worden. Ook tijdens de Kaarsenceremonie was er enorm veel volk, maar toch was het muisstil. Iedereen luisterde naar de prachtige 
getuigenis over het belang van wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker van meter Viv Van Dingenen. Als peter tekende 
Hubert ‘Witse’ Daemen present. Bovendien brak Levensloop Beveren dit jaar verschillende records, maar het Vechtersrecord is 
extra bijzonder: het comité slaagde erin om een recordaantal Vechters op de been te krijgen. De 374 Vechters waren zelfs goed voor 
een Europees record! Ter gelegenheid van de vijfde editie werden ook de teams in de kijker gezet die al vijf jaar deelnemen: ze 
kregen onder meer een ballon aan hun stand en werden verwend met choocolaatjes. Levensloop Beveren was een prachtig slot van 
een mooi Levensloopjaar

374

7594

83

€ 363 668
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Activiteiten 

De Levensloop-app 

Sinds 2019 is de gratis Levensloop-app beschikbaar. Elke 
Levensloop kan de verschillende functies binnen de app zelf 
beheren en customizen voor hun Levensloop. Zo hebben 
deelnemers en bezoekers alles bij de hand: informatie over 
Levensloop en de ceremonies, allerlei praktische zaken 
(locatie, parking, toegang andersvaliden…), een grondplan van 
de Levensloop-site, de agenda van concerten en activiteiten, 
een overzicht van alle teams en ingezamelde bedragen, etc. 

Vriend van Levensloop

Dankzij succesvolle ervaringen van een aantal comités weten 
we dat er een groot potentieel ligt bij bedrijfsponsoring. Om 
hen te helpen hebben we een document opgesteld waarin we 
uitleggen hoe zelfstandigen en bedrijven ‘Vriend’ kunnen 
worden van Levensloop door dit solidariteitsevent in hun buurt 
financieel of materieel te steunen. Vrienden van Levensloop 
ontvangen de bijhorende sticker, zodat ze hun inzet kenbaar 
kunnen maken richting hun medewerkers, klanten en het brede 
publiek.

Veilig bewaren en ophalen van cash geld

Toch cashbetalingen tijdens het Levensloop-weekend? Vanaf 2019 kan elk comité een beroep doen op het bedrijf Brink's Solutions 
Belgium, wereldleider in beveiliging, securitydiensten en -oplossingen, voor het veilig bewaren en ophalen van cash geld.

Levensloop@school

Nieuwe Levensloop-campagne

Geen accessoire zo veelzijdig als een bandana: je kan hem rond je pols of 
voorhoofd knopen als zweetband, gebruiken als sjaaltje, hoofdband of hoofd- 
of halsdoek, als accessoire voor je viervoeter… Of als campagnebeeld! De 
Levensloop-bandana is namelijk de hoofdspeler in de nieuwe Levensloop-
campagne van 2019. Op lokaal niveau ondersteunden we de comités met een 
radiospot in de week voorafgaand aan hun lokale Levensloop, een sociale 
mediacampagne op Facebook en Instagram en een on- en offline toolkit met 
verschillende templates voor sociale media, affiches en brochures. De 
bandana’s zelf zijn tevens als merchandising te koop tijdens Levensloop.

De mini-Levenslopen kenden een 
vliegende start, onder meer in de 
Sint John’s International School van 
Waterloo en – voor de derde keer al 
– Sint-Bernarduscollege en Stella 
Maris in Nieuwpoort.

Beweging, het evenement moet dus gelinkt zijn aan een 
sportieve activiteit. 

Burgerschap, bijvoorbeeld door leerlingen ook vrijwilli-
gerswerk te laten doen. 

Fondsenwerving, geld inzamelen voor de strijd tegen 
kanker is uiteraard waar dit om gaat. 

En tot slot gezonde keuzes promoten, via de leerstof, 
workshops, etc. 

Vier elementen zijn op een of andere manier aanwezig. 

Voor scholen is er een aangepaste Levensloop-formule, waarmee ze de 
strijd tegen kanker op kindermaat mee kunnen ondersteunen. Het event 
kan zo groot of klein zijn als de school wil. 

Een handige toolkit voor 
teamkapiteins

Net als de leden van de organisatiecomités ben je als 
teamkapitein een drijvende kracht achter Levensloop, 
altijd enthousiast, gemotiveerd en gedreven. Je 
moedigt je team aan, zoekt mee naar manieren om 
geld in te zamelen, communiceert met het comité… Het 
wiel telkens opnieuw uitvinden, is uiteraard niet nodig. 
Daarom hebben we een ‘Handboek voor team - 
kapiteins’ samengesteld, met een stappenplan, interes-
sante weetjes, tips om geld in te zamelen, een handige 
checklist, een template voor een looprooster, etc.

Contant- en contactloos betalen

Producten, eten of drankjes betalen op Levensloop? Dat kan 
sinds 2019 cashless en dus zonder contant geld, door 
eenvoudigweg tegoed op te laden op een polsbandje. Opladen 
kan via kassa’s, via de oplaadpalen of de portefeuille-functie in 
de Levensloop-app. Alle teams die iets verkopen, kunnen 
betalingen realtime op een tablet opvolgen. 
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Levensloop in het nieuws

De eerste Duitstalige 
Levensloop in Eupen

In 2019 vond in Eupen de eerste ‘Lauf für 
das Leben’ plaats. De hoge temperaturen 
konden het wandelenthousiasme niet 
drukken; de Duitstalige Levensloop was 
dan ook een groot succes. “We waren in 
het begin een beetje zenuwachtig, omdat 
het concept hier helemaal niet bekend is”, 
vertelde organisatrice Jacqueline Jost in 
een interview met de BRF. “Gelukkig is 
Oost-België erg klein. Iedereen kent 
iedereen en dus doet mond-tot-mondre-
clame al snel zijn werk.” Op de teller: 65 
Vechters, 27 teams, 1298 deelnemers en 
49 475,99 euro ingezameld voor de strijd 
tegen kanker!

Kaarsenceremonie op 
Wereldkankerdag

Op 4 februari 2019, Wereldkankerdag, 
organiseerde Stichting tegen Kanker 
een symbolische actie die begon met 
een Kaarsenceremonie op een zeer 
iconische p laats :  het federaal 
parlement. Het doel was parlementa-
riërs eraan herinneren hoe hard weten-
schappelijk onderzoek afhankelijk is 
van externe financiering. Behalve 
onderzoekers kwamen ook twee Global 
Heroes of Hope – Cindy Menache en 
Johan Devroe – getuigen hoe noodza-
kelijk de ondersteuning van onderzoek 
is en hoe belangrijk het is om patiënten, 
hun familieleden en ‘overlevers’ te 
blijven helpen. Eerder bezorgde 
St i c h t i n g  te g e n  K a n ke r  e e n 
memorandum aan parlementariërs, 
ministers en andere politici . Dit 
document beschrijft de zes aanbeve-
lingen die Stichting tegen Kanker als 
prioritair beschouwt in de strijd tegen 
kanker en die prominent op de partij-
agenda zouden moeten staan. 
www.kanker.be/wereldkankerdag

Levensloop Ottignies - 
Louvain-La-Neuve

Een nieuw jaar, een nieuwe editie! Want 
elk jaar komen er nieuwe edities van 
Levensloop bij. In 2019 bouwde ook de 
universiteitsstad Ottignies-Louvain-La-
Neuve een solidariteitsfeestje, om 
mensen die kanker overleefden of er 
nog tegen vechten te vieren, mensen die 
aan de ziekte overleden te herinneren 
en als gemeenschap op te staan tegen 
kanker. Op de teller: 89 Vechters,  
22 teams ,  587 deelnemers en  
29 494,44 euro ingezameld voor de 
strijd tegen kanker!

Levensloop Beveren 
verpulvert alle records

Een speciale proficiat aan het comité van 
Levensloop Beveren dat, voor zijn vijfde editie, het 
meeste geld heeft opgehaald in de bijna tien jaar 
geschiedenis van Levensloop in België. Op de 
teller: 374 Vechters, 83 teams, 7594 deelnemers 
en 363 668 euro ingezameld voor de strijd tegen 
kanker! Hiermee brak Levensloop Beveren tevens 
het record van het aantal Vechters en deelnemers, 
op de voet gevolgd door Levensloop Kortrijk met 
7479 deelnemers.

Eerste Bark for Life in België

Voor veel mensen is hun viervoeter een onmisbare steun en 
toeverlaat. Het zal dan ook geen dierenvriend verbazen hoe 
enthousiast de allereerste Bark for Life in België werd 
onthaald. Bark for Life (‘Blaffen voor het leven’) is het 
wereldwijde wandelevent tegen kanker voor honden en hun 
baasjes. Op zondag 23 juni werd het voor de eerste keer in 
ons land georganiseerd. Meer dan 120 deelnemers liepen 
een rondje van 3,5 of 7,5 kilometer in de omgeving van de 
Sint-Pietersplas in Brugge, met hun geliefde huisdier of 
gewoon om hun steun te betuigen en te genieten van de 
natuur. Op verschillende plaatsen waren er drinkposten en 
spelactiviteiten, waaronder een hindernissenparcours. Voor 
elke hond was er een ook een toffe goodiebag.
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2019

931
Levenslopen

26
landen*

€ 44 713 176      
inkomsten

43 364     
Vechters

484 942 
deelnemers

28 169
teams 

Levensloop wereldwijd: de cijfers

Per Levensloop
BELGIË 
GEMIDDELD

TEAMS

VECHTERS

FONDSENWERVING

30

47

€ 48 027

54

154

€ 155 582

WERELDWIJD 
GEMIDDELD*

* 26 landen buiten VS

  Jaaroverzicht Levensloop 2019  39  38  Stichting tegen Kanker



NIEUWIGHEDEN 2020-2021
Drie steden vieren hun 10de 
Levensloop-verjaardag! 

Toen in augustus 2011 de eerste Levensloop in ons land 
werd gelanceerd in Braine-l’Alleud, gevolgd door Waterloo 
en Sint-Truiden, had niemand zich kunnen voorstellen hoe 
groot Levensloop zou worden. In dit laatste decennium is 
Levensloop uitgegroeid tot een onmisbaar evenement, dat 
Vechters en hun naasten troost en solidariteit biedt. Alle 
drie de Levensloop-pioniers vieren in 2021 (uitgesteld in 
2020) hun tiende verjaardag.

NEW

EDITIE
e10

Hope-armbandjes

Van hoop naar overwinning, dat is waar de strijd tegen kanker 
om draait. Hoop voor mensen met kanker en hun familie, 
hoop op vooruitgang in kankeronderzoek, hoop op betere 
behandelingen… in de hoop dat we op een dag kanker voor 
eens en altijd verslaan. Om deze boodschap van hoop mee uit 
te dragen, zijn vanaf 2020 Hope-armbandjes te koop via een 
nieuwe Levensloop-webshop en tijdens de Levenslopen zelf. 
De armbandjes zijn 100% milieubewust vervaardigd door 
mensen met een beperking. 75% van het bedrag gaat recht-
streeks naar Stichting tegen Kanker.

Herbruikbare bekers

Vanaf 2020 kunnen comités uit het hele land gebruikmaken van een huursysteem voor 
herbruikbare bekers via Ecocup. Dit maatschappelijk en solidair bedrijf won reeds 
meerdere innovatieprijzen. Stichting tegen Kanker koos bewust voor een huursysteem 
van merkloze bekers, als test en omdat er Levenslopen zijn die de bekers gratis kunnen 
krijgen, aan een goedkoper tarief of in de toekomst mogelijk kunnen rekenen op 
gepersonaliseerde, gesponsorde bekers. Tijdens het weekend van Levensloop stelt 
Ecocup gratis buizen voor de klassieke bekers ter beschikking, om het tellen te verge-
makkelijken. Het bedrijf ontfermt zich over de levering, de ophaling én de afwas.

Sleutelwoorden 
Levenslopen in 
Vlaanderen:
AALST KOKSIJDE

BEVEREN KORTRIJK

BRUGGE LEUVEN

DEINZE LOMMEL

EDEGEM MAASEIK

EEKLO NETELAND

EVERGEM SCHOTEN

GENK SINTRUIN

GENT TESSENDERLO

HASSELT TURNHOUT

IEPER

Steun Levensloop

SMS HET  

SLEUTEL-

WOORD

naar 8694

Levensloop steunen kan ook per sms

Levensloop steunen kan voortaan ook eenvoudig door een sms te 
sturen naar 8694 met daarin het sleutelwoord van de Levensloop die 
mensen willen steunen. De sms zelf kost niets. Vanaf een totaalbedrag 
van 40 euro op jaarbasis is de gift fiscaal aftrekbaar. Meer info op 
www.levensloop.be/steun-levensloop-met-een-sms

  Jaaroverzicht Levensloop 2019  41  40  Stichting tegen Kanker



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 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;

 • 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. 

Bedankt!

Henegouwen 
GSM: 0492 58 58 61

Vlaams-Brabant 
GSM: 0499 59 60 85

Limburg
GSM: 0471 34 15 37

Luxemburg (Aarlen)
GSM: 0492 58 26 38

Waals-Brabant - Brussel 
GSM: 0492 46 24 89

Oost-Vlaanderen
GSM: 0492 22 93 94

Namen (en Bergen)
GSM:  0473 94 02 52

Antwerpen
GSM: 0492 25 70 69

West-Vlaanderen
GSM: 0492 72 76 02

Luik en Duitstalige gemeenschap
GSM: 0492 97 93 28

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 Levensloopcoördinatoren  
in elke provincie van het land en in de Duitse Gemeenschap.
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Georganiseerd door het lokale vrijwilligerscomité, een initiatief van Stichting tegen Kanker.

Jullie zijn onze inspiratie! 

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

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


