Wij lopen mee!
Help ons om ons startgeld
bij elkaar te krijgen.

DE

100KM-RUN

V.U. Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel

Samen lopen
tegen kanker
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Steun ons via de100kmrun.be
#de100kmrun
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De 100km-run voor
Kom op tegen Kanker
Wat?

Waarom?

Samen met drie zielsgenoten lopen tegen kanker.
Tot we samen 100 km hebben afgelegd.
Dat is de 100km-run voor Kom op tegen Kanker.

‘Je hebt kanker.’ Het verdict
valt elk jaar voor meer
dan 40.000 Vlamingen.
Hoewel kanker steeds beter kan worden
behandeld, overleeft een op de drie de
ziekte niet. Wie kanker wel overleeft,
ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.
Om kankerpatiënten hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit
tijdens en na de behandeling te bieden,
blijft kankeronderzoek dus broodnodig.

Een uniek loopevenement,
waarbij we in teams van
vier lopers samen 100 km
lopen ten voordele van
kankeronderzoek. Dat is
de 100km-run voor Kom op
tegen Kanker. De uitdaging
en het groepsgevoel staan
bij deze actie centraal.

Per teams zijn er vier
lopers. Eén loper start en
na elke 10 km sluit een
extra loper bij het team
aan. De eerste loper legt
dus 40 km af, de tweede
30 km, de derde 20 km en
de vierde 10 km. We lopen
samen, komen ook samen
over de finish en zo leggen
we samen 100 km af.

Om te kunnen deelnemen
aan de 100km-run zamelen
we minstens 2500 euro
startgeld in. Zo geven
we het kankeronderzoek
een enorme boost
(zie hiernaast) én steken
we kankerpatiënten
een gigantisch hart
onder de riem.

Daarom springen wij bij. Wij investeren
de netto-opbrengst van de 100km-run in
onderzoek dat een directe meerwaarde
heeft voor het welzijn van de patiënt én
waarbij de financiële nood het hoogst is.
Zo maken we dus voor heel wat kankerpatiënten rechtstreeks het verschil.

Hoe kun jij
ons helpen?
Steun ons loopteam
met een gift. Vanaf
40 euro per jaar is
zo’n gift tot 45%
fiscaal aftrekbaar.
Zo kost een gift van
40 euro jou maar
22 euro, want je
krijgt 18 euro terug.
Of neem deel aan
een van onze acties.
Je vindt er meer info
over op de achterkant
van deze folder.

Meer weten?
Ben je benieuwd hoe de 100km-run er dit jaar zal uitzien en wil je op de hoogte blijven
van de laatste nieuwtjes? Neem dan een kijkje op de100kmrun.be, schrijf je daar in
voor de nieuwsbrief en volg Kom op tegen Kanker op Facebook en op Instagram.
#de100kmrun
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