
Beste ouder 

 

Als school willen we samen de strijd tegen kanker aangaan. Daarom doen we mee 

met het Levensloop-evenement van 24 uur op 8 en 9 oktober 2022.  En we hebben 

jou nodig!  Doe je ook mee? 

 
Wat is Levensloop? 

Levensloop is de solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker die: 

- een stad of gemeente samenbrengt tegen kanker; 

- vechters (mensen met of na kanker) viert en in de bloemetjes zet; 

- geld inzamelt via fondsenwervingsactiviteiten en/of een evenement. 

Vrijwilligers over het hele land zetten het hele jaar door verschillende acties op touw, van kleine 

activiteiten (workshops, lezingen, wandelingen, …) tot een groot evenement van 24 uur waaraan je 

individueel of in team kan deelnemen.  Met dit geld financiert Stichting tegen Kanker wetenschappelijk 

kankeronderzoek en projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen met kanker en hun naasten 

via Levensloop Grants. 

 

Wil je graag deelnemen aan het evenement? Vervoeg dan het team ‘Basisschool 

Broederschool’ door je in te schrijven op volgende website 

https://www.levensloop.be/calendar 

 

Iedereen is welkom (grootouders, tantes/ooms, kennissen, buren, …)!  Je kan 

meerdere personen tegelijk inschrijven.  Bij inschrijving wordt gevraagd om het bedrag 

van €10 p.p. over te schrijven. 

 

De estafetteloop start op zaterdag 8 oktober om 14.30 uur en eindigt zondag om 14.30 

uur.  Teamleden lossen elkaar af tijdens het wandelen of lopen rond een parcours.  Er 

staat telkens minstens 1 persoon van het team op de piste.  Levensloop is geen 

competitie!  Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden.  Het draait 

helemaal rond solidariteit en fondsenverwerving voor de strijd tegen kanker. 

 

Ouders die een gift willen doen, kunnen dit door het geld aan zoon- of dochterlief mee 

te geven naar de klas.  Vermeld er duidelijk bij dat de gift bedoeld is voor Levensloop 

of de Stichting tegen Kanker.  Alle koperen centjes die thuis nog rondslingeren zijn ook 

nog steeds welkom in onze ‘rospot tegen kanker’. 

 

Heb je vragen of opmerkingen?  Zou je willen helpen tijdens het evenement?  Aarzel 

dan niet om juf An of juf Barbara te contacteren.  Zij helpen je graag verder! 

 

Sportieve groeten 

Team Broederschool 
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