Beste,
Kanker treft velen onder ons, soms als patiënt, als naaste, als familie, als buur, ...
Iedereen onder ons kent wel iemand met de ziekte.
De cijfers van het Nationaal Kankerregister liegen er niet om: per dag krijgen 180 Belgen het verdict
dat ze kanker hebben.
Maar er is hoop, hoewel de kankerincidentie stijgt, daalt de mortaliteit dankzij betere behandeling.
Dit is te danken aan vroegtijdige opsporing en vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek.
En net daar is het waar de Stichting tegen Kanker op inzet met levensloop.
Stichting tegen Kanker heeft al sinds meer dan 75 jaar als missie de strijd tegen kanker te voeren.
Om dit doel te bereiken organiseren ze in verschillende gemeenten en steden, samen met vrijwilligers,
een 24u durend uniek solidariteitsevenement ‘Levensloop’.
Wat is Levensloop?
Levensloop is een internationaal concept dat door de Stichting tegen Kanker sinds 2011 ook in België
wordt georganiseerd.
Telkens wordt dit event, regionaal, door een groep vrijwilligers georganiseerd met als doel geld in te
zamelen voor de strijd tegen kanker, en dit op 3 fronten.
 Preventie tegen kanker
 Ondersteuning van kankerpatiënten
 Wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming van kanker
Levensloop is een familie- en fundraisingevenement.
Families, vrienden, buren, collega’s, verenigingen, serviceclubs, bedrijven, ... doen mee in
teamverband en wandelen of lopen rondjes gedurende 24u in estafettevorm (geen wedstrijd).
24 uren aan een stuk zonder onderbreking, omdat ook kanker 24u op 24 blijft doorgaan.
De teams zorgen voor catering en activiteiten en er is gratis animatie met optredens voor jong en
oud, sportieve activiteiten, workshops en 3 sleutelmomenten.
 Een openingsceremonie waar we de “vechters” centraal stellen en prijzen om hun moed.
 Een kaarsenceremonie waar we terugdenken aan zei die de strijd tegen kanker hebben
verloren, herinneren en vooral Hoop.
 Een slotceremonie waar we een positieve boodschap meegeven van moed om nooit op te
geven.
Vechters staan centraal op Levensloop.
Zij die ooit de diagnose kregen, noemen we ‘Vechters’ en willen we een hart onder de riem steken.
Op het event zijn zij onze VIP’s.
Voor hen worden speciale verwenactiviteiten, workshops en optredens voorzien.

Na een succesvolle eerste editie, vorig jaar, is beslist om ook dit jaar dit event te organiseren op de
Gentse Blaarmeersen.
Vanaf zaterdag 5 mei om 15:00u tot en met zondag 6 mei om 15:00u zal een solidair Gent zich terug
van zijn beste kant laten zien door zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
En ook Volvo, als één van de grootste werkgevers in de regio, kan en mag hier dan ook niet
ontbreken.

Wij nodigen iedereen uit om erbij te zijn!

Samen moeten we de strijd tegen Kanker aangaan.
Schrijf je nu met je team in, help ons de teller van ons VCG-team zo hoog mogelijk te laten uitkomen
en steun op deze manier de strijd tegen Kanker.
Volvo Car Gent zal ook dit jaar Levensloop
ondersteunen.
Net zoals vorig jaar is ook nu gekozen om de strijd
tegen kanker te ondersteunen via Levensloop.
Volvo Car Gent zal per deelnemende medewerker 10
euro storten voor dit initiatief.
M.a.w. deelnemen kost 10 euro, maar Volvo legt
daarbovenop nog eens 10 euro bij ten voordele van de
teller van het VCG team en steunt zo mee dit initiatief
van de “Stichting Tegen Kanker”.

De VolvoEnergiek wandelclub steunt eveneens dit initiatief en heeft alvast dit event op zijn
kalender ingepland.
Wil je meefietsen op rollen voor het goede doel, schrijf je dan in met vermelding “Fietsen op
rollen”
Hoe deelnemen? Je hebt de keuze tussen:
-

-

Vorm zelf een team en ga op zoek naar collega’s die met jouw team willen meedoen. Elk team mag
zoveel teamleden tellen als je maar wil. De teamleden lossen elkaar 24 uur lang af met wandelen of
lopen op het parcours. Ze zorgen ervoor dat er altijd minstens één van hun leden op de piste staat.
Het is dus echt teamwerk!
Belangrijk: Levensloop is geen competitie. Iedereen kan meedoen!
Lukt het niet om zelf een team te vormen? Geen probleem, je kan ook individueel participeren. Het
team Volvo Car Gent is inmiddels aangemaakt op de site van levensloop Gent en individueel
inschrijven hierop is perfect mogelijk.

Ongeacht de keuze: gelieve je als team of individueel in te schrijven bij collega Ward Robert
(Launch): ward.robert@volvocars.com.
Voor meer info: zie https://www.levensloop.be/relays/gent-2018 of contacteer Ward: tel. 2155.

Kan je niet deelnemen maar wil je dit initiatief steunen?
Je kan de teams een hart onder de riem steken en helpen hun teller de hoogte in te sturen door:





De teams te sponseren met giften (zie website levensloop)
Financiële acties te organiseren om geld in te zamelen voor dit initiatief, omhaling/
snoepverkoop/…
De deelnemers sponseren per afgelegde kilometer.
Aanwezig te zijn op het event en de aanwezige initiatieven te ondersteunen.

Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking.

Samen gaan we de strijd aan tegen kanker.

