
24-uurswandelestafette24-uurswandelestafette

Ga voor meer informatie over 

SamenLoop voor Hoop naar: 

samenloopvoorhoop.nl

Meedoen of meer weten?
Naam bedrijf: 

Uw naam: 

E-mail:    

Tel. nr.: 

Ik zet:  (aantal)   grote stappen à € 100,-              

 (aantal)   kleine stappen à € 50,-   

Totaalbedrag:       €    

 

Ik steun hiermee team: 

Uw handtekening:                  

Stuur dit formulier naar: 

Mail uw bedrijfslogo (eps, ai of hoge resolutie-jpg) 

Uw bijdrage 
maakt het verschil

Vul onderstaand formulier in en sponsor 
een ‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’

Mede mogelijk gemaakt door:

samenloopvoorhoop.nl/
Of neem contact met ons op: 

 Help mee en sponsor een 
‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’

samenloopvoorhoop.nl 

 overmaken op

 t.n.v. SamenLoop voor Hoop  

 o.v.v. Sponsor een ‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’

naar 

Kijk op samenloopvoorhoop.nl/ 
voor meer informatie.



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 ongemoeid laat. Wat in 
de jaren ’80 ooit door een Amerikaanse onderzoeker 
werd gestart, wordt inmiddels in meer dan 20 landen 
met veel succes georganiseerd. Het is wereldwijd 
de grootste inzamelingsactie ten bate van de 
kankerbestrijding! 

Uw bijdrage is hard nodig: sponsor 
een ‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’
U kunt SamenLoop voor Hoop steunen door het 
kopen van een stap. Als sponsor wordt uw logo 
vermeld op de website én op de stappenloper die 
tijdens SamenLoop voor Hoop wordt uitgerold. 
Uiteraard wordt u van harte uitgenodigd deze dagen 
bij te wonen want ook voor bezoekers van het gratis 
evenement is er van alles te beleven. Als bedrijf kunt u 
uw maatschappelijke betrokkenheid  tonen door een 
‘BEDRIJFSSTAP tegen kanker’ te sponsoren.

Vul het formulier op de achterzijde in. Dan zetten we 
samen stappen in de strijd tegen kanker!

Wat doet KWF Kankerbestrijding
met uw bijdrage?
De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn 
de laatste 65 jaar ruim verdubbeld. Op deze weg 
willen we doorgaan om uiteindelijk de strijd tegen 
kanker te winnen. Daar is geld voor nodig, veel geld. 
Met SamenLoop voor Hoop zamelen we geld in en 
vieren we een feest van hoop. We vieren dat steeds 
meer mensen kanker overleven en dat we iets tegen 
de ziekte kunnen doen. Door wetenschappelijk 
onderzoek te financieren zorgen we samen voor  
een toekomst met minder kans op kanker, meer  
kans op genezing en een betere kwaliteit van leven 
voor (ex-)kankerpatiënten. Dat is de missie van  
KWF Kankerbestrijding. Elke SamenLoop voor Hoop 
draagt hieraan bij.

 
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 
die mensen het gevoel geven dat ze er niet alleen 
voor staan.

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.

Samen tegen kanker

 

Een grote stap à € 100,- 
of een kleine stap à € 50,-
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