
 

 

 

  

In mei 2014 kwam de diagnose van kanker bij Wout voor 

iedereen aan als een donderslag bij heldere hemel. Kleine 

Wout, net 10 maanden oud, had neuroblastoom. Ondanks zijn 

zware behandeling ontpopte hij zich als SuperWout. Hij bleef 

gretig zijn tong uitsteken, enthousiast ‘dada’ zwaaien, choco 

eten, guitig lachen,… hij leerde zelfs nog stappen. Maar de 

behandeling mocht niet baten. Op 1 januari 2015 heeft  

Deelnemen met de twee teams van SuperWout 

vereist 10.000 € startgeld, maar we zijn ervan 

overtuigd dat we dit kunnen en zullen inzamelen ten 

voordele van Kom op tegen Kanker. 

 

Je kan hiervoor steeds een gift overmaken ten 

voordele van Kom op tegen Kanker op 

BE14 7331 9999 9983, met vermelding van  

‘GIFT  170-121172’ (belangrijk, want dit is de code 

voor ons team). Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift 

fiscaal aftrekbaar.  

 

Wil je zelf een actie organiseren ten voordele van 

Team SuperWout? Of wil je je steentje bijdragen, 

maar weet je niet goed hoe? Aarzel dan niet en 

contacteer ons via teamsuperwout@gmail.com 

 

Meer info vind je op 

www.teamsuperwout.be 

SuperWout zijn dappere strijd tegen 

kanker moeten staken. 
 

Zijn strijd was oneerlijk, maar zijn 

veerkracht en doorzettingsvermogen 

legendarisch. Dit inspireert peter en 

meter, vrienden en familie om 

samen onze schouders en vooral 

onze coureursbenen onder de 

1000 km van Kom op tegen Kanker 

te zetten. We gaan voluit, omdat 

elke bijdrage aan onderzoek tegen 

kanker verdomme belangrijk is. 

J E  S T E E N T J E  B I J D R A G E N        T E A M  S U P E R W O U T  
 

 

 

 

 

Tip: klik rechts onderaan de website op ‘volg’ 

en ontvang elk nieuw bericht in je mailbox. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met duizenden zielsgenoten trappen tegen 

kanker! En dat vier dagen lang! Dat is de 1000 km van 

Kom op tegen Kanker: www.1000.be 

 

Het hemelvaartweekend (14-17 mei) is al enkele jaren 

1000 km-weekend. Dan gespen we onze fietshelm 

vast, klikken we onze schoenen in de pedalen, en 

fietsen we ten voordele van de strijd tegen kanker. 

 

De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes 

van 125 km, dus twee etappes per dag. Onze 

deelname met 2 ploegen vereist 10.000 € startgeld ten 

voordele van Kom op tegen Kanker. De opbrengst gaat 

dit jaar naar onderzoek naar de oorzaken en aanpak 

van therapeutisch falen. 

 

Het startgeld wordt ingezameld via verschillende 

acties. Door onze ervaringen met kanker te delen 

hopen we dat velen reeds spontaan een gift zullen 

overmaken. Meer info hierover vind je achteraan deze 

folder. 

 

 

 

 

 

 

 

Mmm… smullen voor een goed doel! Laat de 

paashaas onze eitjes brengen. Bestel via onze website 

www.teamsuperwout.be of geef je bestelling door 

aan één van onze vrienden.  

 

Een zakje kost 5 €, bevat veel warmte en kleurrijk 

smulplezier.  

 

 

 

 

 

 

Ga een stapje verder en gebruik je talenten voor een 

goed doel! Dat kan heel eenvoudig via onze website 

www.teamsuperwout.be 

 

Zo kan je aanbieden om eens te babysitten, een 

lekkere maaltijd te bereiden, in de tuin te komen 

werken, een dagje kinderanimatie te voorzien...  

1 0 0 0  K M  T E G E N  K A N K E R  P A A S E I T J E S  
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www.teamsuperwout.be 


