
Stad Gent ontvangt in 2017 voor het eerst
Levensloop en strijdt zo mee tegen kanker

Op zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 komt Levensloop voor het eerst naar Gent.
Levensloop is een evenement waar teamleden elkaar moeten afwisselen om zo 24
uur lang letterlijk in beweging te zijn voor de strijd tegen kanker.

Levensloop is een internationaal concept dat in 2011 in België gelanceerd is door
Stichting tegen Kanker. Het wordt in de verschillende steden georganiseerd door een
lokaal team van vrijwilligers en wordt geheel gefinancierd door lokale sponsoring. In 2016
vond Levensloop al in 18 verschillende steden plaats en in 2017 is Gent ook van de
partij.

Het is geen competitie, maar een feestelijk evenement in het teken van mensen die ooit
de diagnose kanker hebben gekregen. De 24 uur staan symbool voor kanker die nooit
slaapt, voor de voortdurende strijd en de uitdagingen die vechters moeten overwinnen
tijdens de ziekte. Patiënten en hun naasten beleven de ziekte elke dag, zonder
onderbreking.



OVER STAD GENT

De 24 uur worden omkaderd met een uitgebreid programma van muziekgroepen uit het
Gentse, animatie voor jong en oud en lekkere catering de klok rond. Voor de eerste editie
is een deelname van 75 teams als doel vooropgesteld. Iedereen kan op zijn manier
meedoen: door te sponsoren, een team te vormen, zich in te zetten als vrijwilliger of
gewoonweg door te komen kijken en een drankje en een hapje te kopen aan een stand.

Het doel is om fondsen te verzamelen die integraal naar de missie van Stichting tegen
Kanker gaan: Wetenschappelijk kankeronderzoek financieren, patiënten en hun naasten
begeleiden en promotie van een gezonde levensstijl.

Praktisch

Waar? Blaarmeersen – Zuiderlaan 9000 Gent
Wanneer? Zaterdag 22 april 2017 om 15 uur – zondag 23 april 2017 om 15 uur
Deelnemen? Dit kan als vechter (wanneer u ooit de diagnose van kanker hebt
gekregen), als team of als vrijwilliger

Kick off Levensloop Gent

Levensloop organiseert op woensdag 14 december om 19.30 uur een informatiemoment
in het sportcomplex GUSB, Watersportlaan 3 waar u kunt kennismaken met het
organisatiecomité, informatie verkrijgt over hoe u kunt deelnemen en zo uw steentje kunt
bijdragen aan de strijd tegen kanker.

Informatie
Contactpersoon Stefanie De Rocker, Communicatie Levensloop Gent, gsm 0494 75 98
04, e-mail stefaniederocker@gmail.com

Bevoegd

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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