
24-uurs-
wandelestafette

“Wij zijn klaar 
voor de start!”
Deze kinderen staan te trappelen om mee 
te doen. De KinderLoop is een speciaal 
onderdeel van SamenLoop voor Hoop. Tijdens 
dit 24-uurswandelevenement vieren we het 
leven en zamelen we samen geld in voor 
kankeronderzoek. 

samenloopvoorhoop.nl

Geld inleveren

Als een kind geld heeft ingezameld en loopt via school 
kan het geld en het formulier worden ingeleverd bij de 
juf of meester. Als een kind niet via school loopt, kan het 
geld worden ingeleverd bij aanvang van de KinderLoop. 
Het eindbedrag van de KinderLoop wordt tijdens de 
Slotceremonie van de SamenLoop bekendgemaakt. De 
cheque wordt opgeteld bij de totaalopbrengst van de 
SamenLoop en gaat naar kankeronderzoek.

Meer weten?

SamenLoop voor Hoop
KWF Kankerbestrijding
T 0900 - 202 00 41
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Zet je eigen talent in

Ben je enthousiast geworden en wil je 
niet alleen je kinderen inschrijven voor de 
KinderLoop maar ook zelf iets doen? Dat 
kan! Een SamenLoop voor Hoop wordt altijd 
georganiseerd door een enthousiaste groep 
vrijwilligers en wordt gefaciliteerd door 
KWF Kankerbestrijding. Het evenement 
vindt plaats in de gemeente waar de 
vrijwilligers vandaan komen. Dit lokale 
karakter is een grote kracht. In Nederland 
zijn er elk jaar ruim 30 SamenLopen, 
dus er is er altijd een in de buurt. Wil je 
meehelpen bij een SamenLoop in jouw 
woonplaats? Stuur ons een mailtje: 
samenloopvoorhoop@kwf.nl

Meedoen aan de KinderLoop is 
natuurlijk vooral heel leuk!



Wat is SamenLoop voor Hoop?
SamenLoop voor Hoop is een evenement speciaal voor 
iedereen die met kanker te maken heeft gekregen. 
Tijdens een 24 uur durende wandelestafette staan 
we samen stil bij kanker en vieren we het leven. 
Tijdens de SamenLoop zijn er muziekoptredens, 
een Openingsceremonie, een Kaarsenceremonie 
en een Slotceremonie, allerlei inzamelacties voor 
KWF Kankerbestrijding, veel activiteiten voor 
kinderen en een speciale KinderLoop. De openheid en 
eensgezindheid maken van SamenLoop voor Hoop een 
evenement dat iedereen raakt. Het wordt inmiddels in 
meer dan 20 landen met veel succes georganiseerd en is 
wereldwijd de grootste inzamelingsactie ten bate van 
de kankerbestrijding.

SamenLoop voor Hoop is een prachtig 
evenement voor jong en oud

Op een speciaal formulier wordt bijgehouden hoeveel 
geld een kind heeft opgehaald. Dit formulier wordt na 
aanmelding verstrekt. Als de deelname via de school 
loopt, krijgen kinderen het formulier op school met 
daarbij uitleg over het inzamelen. Vaak worden er op 
school ook gezamenlijke acties georganiseerd, zoals 
een tentoonstelling met zelfgemaakte kunst, een 
koekjesbakwedstrijd of een modeshow.

Kaarsenzakken
Kinderen kunnen ook kaarsenzakken verkopen. Deze 
kaarsenzakken worden via de SamenLoop verstrekt. 
Op een kaarsenzak kan de koper een wens of een 
persoonlijke boodschap schrijven. Kinderen kunnen er 
ook een tekening op maken. De kaarsenzakken worden 
vervolgens weer ingeleverd voor het evenement begint. 
Tijdens de SamenLoop worden alle kaarsenzakken 
langs het parcours gezet met een kaars erin. Tijdens de 
Kaarsenceremonie worden de kaarsen aangestoken, 
zodat de wandelaars gedurende de nacht omringd zijn 
door een zee van licht.

De KinderLoop
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met 
kanker. Ze kennen vaak wel iemand die ziek is 
geweest of misschien zelfs overleden is aan kanker. De 
KinderLoop is een mooie manier om dit onderwerp 
bespreekbaar te maken. Het biedt kinderen bovendien 
de kans om zich actief in te zetten voor een goed doel. 
De KinderLoop is een korte versie van de SamenLoop, 
meestal 24 minuten of maximaal een halfuur. De jonge 
deelnemers krijgen aan de start een paars SamenLoop-
T-shirt, lopen in teams en worden begeleid door een 
volwassene. Aan de finish ontvangen ze een aandenken. 
Een blijvende herinnering aan een bijzondere dag.

Meedoen
Basisscholen uit de buurt die meedoen combineren 
de KinderLoop vaak met aandacht voor kanker in de 
klas. De KinderLoop is vooral bedoeld voor kinderen 
uit groep 5 t/m 8, maar jongere of oudere broers of 
zussen kunnen natuurlijk ook meedoen. Het is de 
bedoeling dat kinderen zich laten sponsoren door 
bijvoorbeeld opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en 
andere vrienden en bekenden. Ze kunnen klusjes doen, 
zoals lege flessen inzamelen of oud papier ophalen. 

Deze kinderen uit Papendrecht zijn 
duidelijk trots op hun prestatie

De Kaarsenceremonie is een indrukwekkend 
onderdeel van SamenLoop voor Hoop.


