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Reden van de school om haar bijdrage te verduidelijken  

   

  

Wie is Stichting tegen Kanker?  

Stichting tegen Kanker heeft maar één ambitie: zoveel 
mogelijk vooruitgang tegen kanker mogelijk maken. 
Daarvoor werkt ze op 4 niveaus: steun aan  
wetenschappelijk onderzoek, begeleiding van patiënten 
en hun naasten,  opsporing en preventie, en ten laatste 
lobbying.  
  

  

  

Wat is Levensloop?  

Levensloop is een feestelijk lokaal evenement voor alle leeftijden. Het wordt volledig 
georganiseerd door vrijwilligers en draait helemaal rond solidariteit en 
fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De gemeenschap van een stad of 
gemeente komt 24 uur lang samen om:  

• mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes te zetten 

en hen te vieren.  

• mensen die aan kanker overleden zijn te herinneren.  

• als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.  

  

Elke Levensloop duurt 24 u zonder onderbreking. Dit symboliseert de strijd en  de uitdagingen die patiënten 
moet weten te overwinnen tijdens de ziekte.  Kanker ‘slaapt’ immers ook nooit, het is 
een voortdurend gevecht voor  patiënten en hun naasten. De 24 uur verlopen op het 
ritme van de animatie  en de aanwezigheid van verschillende stands. Tijdens deze 24u 
lossen  teamleden elkaar af door te wandelen of te lopen en zorgen  ze ervoor dat er 
altijd minstens één van hun leden op de piste aanwezig is.  Op 1 en 2 juli vindt 
Levensloop Neteland voor de tweede keer plaats in Herenthout: geniet er van de 
diverse animatie activiteiten voor jong en oud en nuttig een hapje en/of  een drankje 
aan één van de diverse eetstands. Hopelijk tot dan! Meer info vindt u  op 
www.levensloop.be/neteland en www.kanker.be  
  

Hoe kan u Stichting tegen Kanker helpen om levens te redden?  

  

Via onze school kan uw zoon of dochter een Levensloop-armbandje en/of Levensloop-button bestellen. U kan 
beiden geheel vrijblijvend aankopen aan 3 €/stuk. Vul, indien u er wenst te bestellen, onderstaand 
invulstrookje in en geef gepast geld in een gesloten omslag mee naar school. De juf van uw kind bezorgt de 
nodige armbandjes en/of buttons aan uw zoon/dochter. Deze actie loopt XXX.  Alvast bedankt!  
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