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Beste iedereen , 

 

Op vrijdag 14 november 2014 hebben we het bedrag  overhandigd  die we dit jaar hebben 

opgehaald voor  het kinderkankerfonds . We willen de mensen van het kinderkankerfonds 

bedanken voor het warme onthaal  .  

Tom Toye , die de MDS heeft gelopen tvv het Kinderkankerfonds  was die  vanavond ook 

aanwezig , die een indrukwekkend verhaal vertelde over de Marathon Des Sables . 

Graag  willen we samen met jullie eens terugblikken op de voorbije organisaties door de 

jaren heen . 

We zijn in 2008 gestart met Samen Sterk Tegen Kanker . Het is en blijft altijd ons bedoeling 

om mensen aan te zetten om te bewegen voor het goede doel . 

Als we even de balans opmaken van 2008 tem 2014 , tot op vandaag dus , komen wij op 

een bedrag die we geschonken hebben aan het Kinderkankerfonds van  50 747 .81 €   

We hebben even de optelsom gemaakt hoeveel mensen  dit zijn die aanwezig waren op de 

evenementen die we hebben georganiseerd , dit is  om en bij de 2500 mensen die we aan 

het bewegen hebben gezet . 

De voldoening aan gans dit verhaal is dan ook groot , om te zien wat mensen kunnen 

realiseren voor  medemensen . 

Ook blikken we even vooruit naar 2015. 

In 2015 hebben we vanuit de organisatie besloten enkele kleinere acties te ondernemen , 

terug  tvv het kinderkankerfonds , enerzijds is er de paasactie die er terug bij zal zijn , 

anderzijds zetten wij ons met het wielerteam en met verschillende verenigingen in ons 

dorp  , mee in , in een evenement die zal georganiseerd worden in het kader van “ 

Zwevegem  : het dorp van de ronde van Vlaanderen “  de opbrengst van dit evenement zal 

geschonken worden aan 3 goede doelen , waaronder ook het kinderkankerfonds  . We 

willen met de organisatie Samen Sterk Tegen Kanker ons even toespitsen op het 

samenwerken met andere verenigingen , om elkaars vereniging nog beter te leren kennen  

, zo hopen we om deze mensen ook massaal te mogen verwelkomen op een van onze 

evenementen . In 2015 organiseren we dus geen groot event zoals dit de laatste 4 jaren 

het geval was . Wel zijn er terug al plannen om in 2016 terug  “bewegen voor het 

kinderkankerfonds “ te organiseren . 

In naam van Samen Sterk Tegen Kanker hebben wij  heel graag de cheque afgegeven aan 

Catharina van het Kinderkankerfonds . 
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Dankzij jullie allemaal hebben we  € 7720  kunnen schenken voor 2014. 

BEDANKT VOOR JULLIE INZET VOOR DIT PROJECT ! 

Tom Toye die de Marathon Des Sables heeft gelopen voor het Kinderkankerfonds heeft 

een bedrag van € 2000 geschonken. 

PROFICIAT AAN TOM MET ZIJN INZET !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Ontvangst bij het Kinderkankerfonds in het project “ De Lieving” waar we uitleg 

hebben gehad van  Catharina over de werking van het Kinderkankerfonds , waar we toch 

even stil van waren  …..       link: http://www.kinderkankerfonds.be/nl/home_1.aspx  

We zijn er dan ook van overtuigd dat de bijdrage van zowel  , jullie allemaal , in welke 

vorm dan ook ,  deze van Tom Toye  en deze van Samen Sterk Tegen Kanker op een goede 

manier gebruikt zullen worden . 

WE ZIJN SAMEN STERK TEGEN KANKER ! 
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