
 
 
 

  

   T E A M  S U P E R W O U T  

    Je steentje bijdragen?  

Steun één van onze acties op www.teamsuperwout.be 
Met vragen kan je terecht bij teamsuperwout@gmail.com 

Of doe een gift voor Kom op tegen Kanker op  
BE14 7331 9999 9983, met vermelding  
‘GIFT  170-121172’ (belangrijk!) 
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 Wout is een superkereltje dat op 
1 januari 2015 zijn dappere strijd tegen 

neuroblastoom heeft moeten staken.   

Zijn strijd  was  heel  oneerlijk,  maar  zijn 
veerkracht en doorzettingsvermogen 

legendarisch. Dit inspireert ons 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. 
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