
SamenLoop voor Hoop 
een 24-uurswandelestafette

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  stil bij kanker 
en vieren we het leven. Tijdens de loop zijn er ver-
schillende 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.

 
We nodigen je graag uit voor 
SamenLoop voor Hoop
Tijdens het evenement is er bijzondere aandacht 
voor de survivors, mensen die ooit de diagnose 
kanker hebben gehad. Survivors zijn onze eregasten, 
en we hebben dan ook een speciaal programma voor 
ze samengesteld. We nodigen jou als survivor graag 
uit bij SamenLoop voor Hoop. 

 

Kaarsenceremonie
Een van de meest indrukwekkende momenten van 
SamenLoop voor Hoop is de Kaarsenceremonie. We 
komen samen om dierbaren te herdenken en om 
elkaar te steunen. De deelnemers kunnen op een 
speciale Kaars van Hoop een persoonlijke bood-
schap of wens schrijven. Vervolgens worden alle 
kaarsen langs het parcours gezet, zodat de wande-
laars gedurende de nacht omringd zijn door een 
zee van licht. Een magisch gezicht.

Meedoen aan 
SamenLoop voor Hoop
Er is een speciaal programma voor survivors en 
hun naasten samengesteld. Voor meer informatie 
hierover adviseren we je contact op te nemen met 
de SamenLoop-commissie. Je kunt natuurlijk ook 
gewoon deelnemen aan de wandelestafette met 
een team van vrienden, buren, familieleden of 

collega’s. 

Indrukwekkende Openingsceremonie 
Survivors openen het evenement met een ceremo-
niële openingsronde. Onder warme aanmoediging 
van familie, vrienden en belangstellenden lopen 
(ex-)kankerpatiënten de eerste ronde over het 
parcours. Voor veel mensen is de samenkomst van 
zoveel survivors een emotioneel moment.

“Je moest eens weten wat het 
me deed, toen ik daar wandelde 
en iedereen begon te klappen”
Jennifer - Survivor en deelneemster

“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 
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