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Wat is SamenLoop voor Hoop? 
 

SamenLoop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding is een wandel-estafette waarbij deelnemers in actie komen 

tegen kanker. Met de SamenLoop zamelen we geld in, steken we (ex)kankerpatiënten een hart onder de riem en 

is er aandacht voor en informatie over uiteenlopende aspecten van kanker. De wandel-estafette duurt 24 uur en 

wordt lokaal door vrijwilligers georganiseerd.  

 

De totale opbrengst van  SamenLoop voor Hoop komt ten goede aan wetenschappelijk kankeronderzoek dat wij 

financieren. 

 

Het evenement 

Tijdens de SamenLoop voor Hoop wandelen teams van 8 tot 24 deelnemers, 24 uur lang, rondjes op een 

sportveld bij hen in de buurt. De teamleden betalen € 15 inschrijfgeld p.p. en zamelen ieder, voorafgaand aan het 

evenement, geld in.  

De SamenLoop is geen wedstrijd maar een continue wandeling waarbij de teamleden elkaar afwisselen. Er loopt 

altijd minstens een teamlid: als symbool voor voortdurende strijd tegen kanker.  

 

Op het veld binnen de baan staan tenten van de teams. Daarin worden activiteiten georganiseerd. Een team kan 

bijvoorbeeld een loterij organiseren of eigengemaakte producten verkopen zoals koekjes en sieraden. Er zijn 

optredens van lokale artiesten, bandjes en kinderactiviteiten. De activiteiten verhogen de opbrengst van het team 

en dragen bij aan de feestelijke sfeer. 

 

De SamenLoop kent twee belangrijke, gezamenlijke momenten: de openingsronde met de ereronde voor 

survivors en de Kaarsenceremonie.  

De openingsronde is de inspirerende start van het evenement. Onder aanmoediging van familie en vrienden 

lopen (ex)kankerpatiënten de eerste ronde op het parcours. Survivors zijn de eregasten van het evenement. We 

vragen teamleden om zoveel mogelijk survivors uit hun omgeving mee te nemen. 

 

Bij het aanbreken van de avond vindt de Kaarsenceremonie plaats. Voorafgaand aan SamenLoop verkopen 

teamleden de kaarsenzakken voor deze ceremonie (à €5,-). Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor het 

evenement. Langs de baan worden papieren zakken gezet gevuld met zand en een brandende kaars. Kopers 

van de kaarsen kunnen op de zakken een persoonlijke boodschap schrijven. Als alle kaarsen branden staan we 

stil bij de mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren, bij kankerpatiënten en bij ex-kankerpatiënten. Het 

is een indrukwekkend onderdeel van het evenement. 

 

De missie  

De overlevingskansen voor mensen met kanker zijn de laatste 50 jaar verdubbeld. Op deze weg willen we 

doorgaan om uiteindelijk de strijd tegen kanker te winnen. Daar is veel geld voor nodig. 

 

Loop mee en sta til bij kanker. Met  SamenLoop voor Hoop zamelen we geld in. Door wetenschappelijk 

onderzoek te financieren zorgen we samen voor een toekomst met minder risico op kanker, meer kans op 

genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. Dat is de missie van KWF 

Kankerbestrijding. Elke succesvolle SamenLoop voor Hoop draagt hier aan bij. 

 

Wegwijzer Teamleden 

De SamenLoop is vooral bedoeld als een gezellig evenement om van te genieten en om samen het leven te 

vieren. Als teamlid bepaalt je– samen met jouw team - voor een belangrijk deel de sfeer en ook de opbrengst van 

de SamenLoop voor Hoop. Deze wegwijzer is bedoeld om jou als teamlid in jouw rol te ondersteunen: met tips en 

trics en een overzicht van veel gestelde vragen. 
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Veel gestelde vragen 
 

Hoeveel geld moet ik ophalen? 

Zoveel mogelijk! Een bedrag van € 100 per persoon is vaak goed haalbaar. In deze handleiding vind je  

tips om geld in te zamelen. 

 

Telt de verkoop van Kaarsen voor de Kaarsenceremonie mee voor mijn individuele totaal? 

Ja. De Kaarsen zijn belangrijk voor degene die ze kopen. Vaak betalen mensen u meer dan de prijs voor  

de kaars (€ 5,-). Wanneer je 20 Kaarsen verkoopt, heb je € 100,- verdiend. 

 

Hoe lang moet ik wandelen? 

Afhankelijk van het aantal teamleden en in overleg met jouw teamaanvoerder bepaal je samen  

hoelang ieder teamlid loopt. Gemiddeld bestaat een team uit 8 tot 24 personen, een teamlid loopt dan  

gemiddeld 2 uur. 

 

Stel dat het regent? 

Weer of geen weer de SamenLoop gaat door. Bereid je voor op slecht weer: kleed je daar op. 

 

Mag ik familie en vrienden uitnodigen om te komen kijken en mee te doen met de activiteiten? 

Ja, graag zelfs. Vraag zoveel mogelijk mensen om te komen kijken: SamenLoop voor Hoop is voor iedereen, jong 

en oud. 

 

Moet ik inschrijfgeld betalen? 

Ja. Als teamlid betaal je € 15 inschrijfgeld. Jouw inschrijving is alleen geldig wanneer je hebt betaald.  

 

Kan ik helpen met de organisatie? 

Graag! Er zijn altijd mogelijkheden om bij de organisatie te helpen, dit jaar of een volgend jaar. Vraag jpuw 

teamaanvoerder of hij je in contact brengt met één van de commissieleden, bied jouw hulp aan tijdens het 

evenement zelf, of kijk op www.samenloopvoorhoop.nl voor meer informatie . 

 

Hoe is een team samengesteld? 

Teams kunnen bestaan uit familieleden, vrienden, kennissen, buren, collega’s, verenigingsleden, collega’s enz. 

 

Wat moet ik meenemen naar SamenLoop? 

Jouw teamaanvoerder stelt een lijst op van wat je allemaal mee moet nemen voor het evenement en om de 

activiteiten uit te voeren die jouw team organiseert. Zo’n activiteit kan van alles zijn, van zelfgebakken taarten 

verkopen tot het schminken van gezichten tegen een kleine vergoeding.  

Denk verder aan: uw fototoestel, stoelen, extra sokken, petje, kussen, slaapzak, snacks, zonnebril, 

zonnebrandcrème, een tent, versiering voor de tent, toiletartikelen, handdoek, zaklamp, warme kleding en een 

bidon. 

 

Moet ik meer doen dan alleen lopen? 

Vóór het evenement zamel je geld in. Dat doe je in de speciale donatie-envelop. Lever tijdig al het opgehaalde 

geld (inclusief de bijdragen voor de kaarsen) in de donatie-envelop in bij jouw teamaanvoerder.  

De organisatiecommissie informeert jou over de datum waarop dit uiterlijk moet zijn gebeurd. Het geld kan dan op 

tijd geteld en geregistreerd worden en er is dan tijdens het evenement zo min mogelijk geld in omloop. 

 

Het geld dat tijdens de SamenLoop wordt opgehaald, wordt ook dan geteld. Door het geld vroeg in te leveren, kun 

je je concentreren op jouw aandeel in de SamenLoop en kun je genieten van het evenement. 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/


 

 4 

Tips voor teamleden om geld in te zamelen 
 

Begin op tijd 

Wacht niet tot een week voor de SamenLoop met geld inzamelen. Begin ermee zodra jouw team compleet is. Je 

kunt eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. 

 

Stel jezelf een doel 

Schat in hoeveel geld je op kunt halen en tel daar €100 bij op. Onderschat jezelf niet. Vertel jouw doelstelling aan 

de andere teamleden, dan heb je een stok achter de deur. 

 

Verkoop Kaarsen van Hoop 

Vraag iedereen die je kent om een Kaars te kopen voor de Kaarsenceremonie ter ere van of ter nagedachtenis 

aan iemand die door kanker is getroffen. Nodig de Kaarsenkopers uit voor de Kaarsenceremonie. 

 

Zamel geld in op jouw  werk 

Zet een collectebus neer op jouw werk, verkoop cakejes voor Samenloop in de bedrijfskantine of vraag de IT-

afdeling om een pop-up van Samenloop laat verschijnen op het Intranet. Op deze manier kun je collega’s ook 

vragen om een bijdrage. 

 

Maak gebruik van talent 

Schilder jij? Heb je groene vingers? Maak gebruik van jouw talenten en maak dingen die je voor of tijdens de 

Samenloop kunt verkopen. 

 

Internet 

Op websites zoals Marktplaats.nl en E-bay.nl kunt je artikelen verkopen voor  Samenloop. Vermeld er duidelijk bij 

dat het geld naar een goed doel gaat en het bieden kan beginnen. 

 

Organiseer een reünie 

Organiseer een leuke dag voor ex-collega’s of oud-klasgenoten. Verkoop toegangskaartjes, laat betalen voor de 

consumpties verkopen en hou ter plekke een loterij om geld in te zamelen. 

 

Inzamelen 

Je kunt lege flessen ophalen om geld in te zamelen. Maar ook met oud papier, lege batterijen, oude kleding en 

schoenen of lege cartridges uit printers kun je geld verdienen voor de Samenloop. Probeer bedrijven die deze 

artikelen innemen te overtuigen om jouw actie te sponsoren. 

 

Geef een tuinfeest 

Organiseer een feest in jouw eigen achtertuin of bijvoorbeeld in een park of aan een bosrand. Nodig vrienden, 

familieleden, collega’s, kennissen en onbekenden uit. Zorg voor een hapje en een drankje en vraag entree-geld of 

een donatie. 

 

Profiteren van andere evenementen 

Houd in de gaten welke evenementen er gedurende het jaar in jouw omgeving worden georganiseerd. 

Koningsdag, optredens of rommelmarkten zijn prima gelegenheden om zelf spullen te verkopen of om mensen te 

vragen de opbrengsten te doneren aan uw SamenLoop-team.  

Als de gelegenheid het toelaat, promoot dan SamenLoop voor Hoop en de Kaarsenceremonie en nodig 

(ex)kankerpatiënten en hun familie uit voor het evenement. 
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Stuur een brief 

Stuur al jouw vrienden en familieleden een brief of een e-mail. Schrijf waarom je aan de SamenLoop meedoet en 

vraag hen om je te steunen door een donatie te doen. Het is één van de simpelste en beste manieren om geld op 

te halen. Maak gebruik van het onderstaand voorbeeld. 

 

 

 

 

 

Beste ______________ , 

 

Vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding organiseren een SamenLoop voor Hoop in Papendrecht. Op dir 

evenement wandel ik samen met mijn teamleden rondjes over een baan. Samen met andere teams uit de 

buurt zamelen we zo geld in om KWF Kankerbestrijding te steunen bij de strijd tegen kanker.  

 

Ik doe mee ter ere van/ter nagedachtenis aan _____________ , omdat hij/zij door kanker is getroffen. Ik wil 

mijn rondjes ook wandelen ter nagedachtenis aan/ter ere van iemand die jij kent en die ook door kanker is 

getroffen. 

 

Het evenement vindt plaats op vrijdag, 18 september 2015 om 16.00 uur tot zaterdag, 19 september 2015 

16.00 uur op het terrein van Atletiek Vereniging Passaat in Papendrecht .  

Als je mijn team en KWF Kankerbestrijding wilt steunen in de strijd tegen kanker, kun je  via mij een donatie 

doen voor de SamenLoop voor Hoop.  

 

Ik kan er ook voor zorgen dat de naam van diegene die je wilt herdenken, vermeld wordt tijdens de 

Kaarsenceremonie. Daarbij worden kaarsen aangestoken en gedenken de deelnemers en toeschouwers 

sámen diegenen die door kanker zijn getroffen. De kaarsenzakken kosten € 5,- per stuk. 

 

Ik nodig je van harte uit om bij de indrukwekkende Kaarsenceremonie aanwezig te zijn. Deze begint om 

22.30 uur. Natuurlijk ben je hartelijk welkom tijdens het hele evenement. De SamenLoop voor Hoop is een 

feest voor iedereen!  

 

Alvast hartelijk bedankt voor jouw steun!  

 

Met vriendelijke groet, 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 


