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Wij doen mee!
De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is een fietsvierdaagse die elk jaar in het
hemelvaartweekend plaatsvindt. Elk team legt 8 etappes van 125 km af en zamelt daarvoor
minstens 5000 euro in. De netto-opbrengst van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker gaat
integraal naar wetenschappelijk onderzoek.
In 2017 zamelden ruim 4300 fietsers in 817 teams meer dan 4,085 miljoen euro in. Een
gigantisch hart onder de riem voor kankerpatiënten. In 2018 willen we nóg beter doen.
De netto-opbrengst van de negende editie gaat opnieuw integraal naar klinisch onderzoek
(d.i. onderzoek waarbij behandelingen of geneesmiddelen worden getest
bij patiënten) dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling
van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse
is bij de industrie. Bijv. omdat er niet meteen een effect
is op de verkoop (zoals bij onderzoek naar nieuwe
bestralingsstrategieën door het aanpassen van de
frequentie en/of intensiteit van de bestraling,
waarvoor niet direct nieuwe toestellen nodig
zijn). Of bij onderzoek naar de behandeling
van zeldzame kankers, waar het aantal
patiënten vaak te klein is om commercieel
interessant te zijn. Zoals elk jaar steunt de
1000 km dus onderzoek dat als doel heeft de
overlevingskansen en de levenskwaliteit van
de patiënt te verbeteren.
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Wij fietsen ook mee!
Help ons om de 5000 euro startgeld
bij elkaar te krijgen.
Steun het kankeronderzoek.

Steun de 1000 km van KOM OP TEGEN KANKER 2018
Tijdens het hemelvaartweekend van 2018 (10/05 - 13/05) nemen we voor de eerste keer met twee gemengde ploegen
-leerlingen en leerkrachten samen - deel aan de 1000 km van Kom Op Tegen Kanker.
Het inschrijvingsgeld voor twee ploegen bedraagt 10 000 euro en wordt gebruikt om het wetenschappelijk onderzoek
de ondersteunen.
U kan ons project steunen met een rechtstreekse gift op rekeningnummer BE14-7331-9999-9983
KOM OP TEGEN KANKER, Koningstraat 217, 1210 Brussel
met als mededeling onze teamcode '170-196-929 gift'.
De organisatie Vlaamse Liga tegen Kanker bezorgt u een fiscaal attest bij een gift vanaf 40 euro per jaar. Dit attest
ontvangt u in het begin van het volgende jaar.
Met uw gift willen we vooral de patiënten die het gevecht tegen kanker aangaan een hart onder de riem steken.
HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN!
Patrick De Smet, Bea Ardans, Els Rigo en Johan Van
Campe (Directie en verantwoordelijke leerkrachten)
VOLG ONS OOK OP http://www.1000km.be/team/oscar-romerocollege-dendermonde
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