
24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

Ik loop mee en sta stil  
bij mijn vader

Wil je meer informatie over

SamenLoop voor Hoop?

samenloopvoorhoop.nl

 
Beleven
Tijdens SamenLoop voor Hoop beleven we alle 
emoties die bij kankerpatiënten, ex-patiënten en 
naasten leven. We herdenken, steunen en vieren 
het leven. Samen.

Meeleven
Iedereen kent wel iemand met kanker.
Meeleven is het gevoel geven dat niemand er  
alleen voor staat.
 

Doorleven
Samen het leven vieren, er voor elkaar zijn en 
zoveel mogelijk mensen de kans bieden om door te 
leven. Daarom zamelen we met acties geld in voor 
kankeronderzoek.

Loop mee!
Vorm een team van 10 - 15 personen met je familie,  
buren of collega’s. Inschrijven kost € 15 per persoon. 
Elk teamlid zamelt voorafgaand aan SamenLoop 
voor Hoop zo veel mogelijk geld in om kanker-
onderzoek te steunen. 

Kaars van Hoop
Wil je een Kaars van Hoop branden tijdens de  
indrukwekkende Kaarsenceremonie? Laat het  
ons weten. Doneer € 5 voor een Kaars van Hoop  
en herdenk hiermee je dierbaren.

Samen tegen kanker

Enthousiast? Schrijf je in!

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl 

<locatie>
<datum>

Eindhoven loopt mee  
en staat stil bij kanker

<website>

Of neem contact met ons op: 
<naam>
<adres>
<postcode en plaats>
<telefoonnummer>
<e-mailadres>



Wat is  
SamenLoop voor Hoop? 
SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal 
voor iedereen die – direct of indirect – met kanker 
te maken heeft gekregen. Gedurende een 24 uur 
durende wandelestafette staan we samen stil bij 
kanker en vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er 
verschillende ceremonies, muziekoptredens en  
acties van deelnemers die op een bijzondere wijze 
geld inzamelen voor kankeronderzoek. De openheid 
en eensgezindheid maken van SamenLoop voor 
Hoop een evenement dat niemand onberoerd laat.  
SamenLoop voor Hoop wordt in tientallen landen 
met veel succes georganiseerd en is wereldwijd  
de grootste inzamelingsactie ten bate van de 
kankerbestrijding! 

 

Hoogtepunten van  
SamenLoop voor Hoop
Openingsronde survivors
Tijdens het evenement is er bijzondere aandacht voor 
de survivors, mensen die ooit de diagnose kanker 
hebben gehad. Survivors openen ceremonieel het 
evenement. Onder warme aanmoediging van familie, 
vrienden en alle andere deelnemers lopen ze de  
eerste ronde over het parcours. Voor velen is dit een 
emotioneel moment. 

Kaarsenceremonie
Een van de meest bijzondere onderdelen van Samen-
Loop voor Hoop is de Kaarsenceremonie. We komen 
samen om onze dierbaren te steunen of te herdenken. 
De deelnemers kunnen op een speciale Kaars van 
Hoop een persoonlijke boodschap of wens schrijven. 
Vervolgens worden alle kaarsen langs het parcours 
gezet, zodat de wandelaars gedurende de nacht  

omringd zijn door een zee van licht.

Vorm een team en loop mee!
Vorm ook een team van familieleden, vrienden, buren,  
verenigingsgenoten of collega’s (10 – 15 mensen) en 
loop mee. Tijdens de 24 uur durende wandel-estafette 
wisselen de teamleden elkaar steeds af. Er loopt dus 
altijd minstens één teamlid over het parcours als 
symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. 
Bezoekers en teamleden die niet wandelen, kunnen 
ondertussen volop genieten van het evenement,  
bijvoorbeeld van de levendige braderie, optredens 
van artiesten, activiteiten voor kinderen en bandjes. 
Alle teamleden wordt gevraagd om voorafgaand aan 
het evenement zo veel mogelijk geld in te zamelen 
voor KWF Kankerbestrijding. Ze leveren hiermee een 

belangrijke bijdrage aan verder kankeronderzoek. 

SamenLoop voor Hoop en 
KWF Kankerbestrijding
De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn 
de laatste 65 jaar ruim verdubbeld. Met SamenLoop 
voor Hoop zamelen we geld in en vieren we het leven.
KWF Kankerbestrijding heeft als ideaal een wereld 
waarin niemand meer sterft aan kanker. We willen 
dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen 
genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt 
zo goed mogelijk is – tijdens en na de ziekte. Daarom 
financieren en faciliteren we wetenschappelijk  
onderzoek, beïnvloeden we beleid en delen we  
kennis over kanker en de behandeling ervan. Om dit 
mogelijk te maken, vragen wij jou om ons te helpen. 
De opbrengst van elke SamenLoop voor Hoop draagt 
hieraan bij.

“In mijn hoofd schijnt de zon weer. 
De energie die ik heb gekregen van 
dit evenement geeft me de kracht 
om weer door te gaan”
Annelies  - Survivor en deelneemster 


