“Kom op tegen Kanker” is een begrip dat al lang is ingeburgerd in onze maatschappij. Bovendien heeft ieder
van ons wel ergens in de familie, kennissenkring, sportclub, werksfeer … iemand die getroffen wordt door
kanker. Ons team Zilverlinde wil ook haar steentje bijdragen in de strijd tegen kanker.
In 2013 deden we mee aan het evenement Ven2-4Cancer; een project dat volledig kadert binnen het Kom op
tegen Kanker gebeuren en de opbrengst ging dan ook integraal naar deze organisatie.
In 2014 ging dit evenement niet door o.w.v. organisatorische redenen. Toch wilden we met ons team niet
blijven stilzitten. Daarom zijn we op vrijdag 12/09/2014 toch met een team van 10 fietsers de Mont Ventoux
op gereden, samen met enkele andere teams van het jaar ervoor.
In 2019 willen we ons weer inzetten om het kankeronderzoek te steunen. Het is dan 5 jaar geleden dat Guy
Bubbe, één van onze medewerkers overleed aan deze vreselijke ziekte. Ondertussen kennen we allemaal wel
‘vechters’ en zijn er andere dierbaren ons ontvallen.
We zochten opnieuw naar een onderzoeksdienst om financieel te steunen en vonden die via persoonlijk contact.
Het betreft de dienst Human Genetics van de K.U.Leuven, geleid door prof. Th. Voet . Meer informatie over het
onderzoek dat hij verricht op het gebied van borstkankerbestrijding vindt u in zijn brief in bijlage.
Dit initiatief is genomen door een groep mensen die op veel verschillende manieren een binding hebben met
het woonzorgcentrum WZC Zilverlinde in Olen (medewerker, vrijwilliger, familie, …). Meer informatie over ons
woonzorgcentrum vindt u op de website www.wzczilverlinde.be.
We gaan voor het inzamelen van 10.000€ voor het onderzoek. Dit is ambitieus maar met jullie hulp gaat het
zeker lukken. Via verschillende kanalen kan u steunen.
Als eerste initiatief wordt er vanaf nu cava verkocht ten voordele van dit project. Voor 58 euro koopt u 6
flessen van uitstekende kwaliteit en gaat er 10 euro rechtstreeks naar het gesteunde project. Een ideaal
relatiegeschenk of drank bij feest of (zaken)receptie. Meer info over de cava en de bestelmogelijkheden via
Bruno Van den Schoor en Peggy Rix en info@wzczilverlinde.be .
Er wordt door de K.U. Leuven een rekeningnummer geopend voor stortingen, specifiek voor dit project. Vanaf
40€ krijgt u als particulier een fiscaal attest. Als bedrijf kan ook steeds een stortingsnota ontvangen.
De apotheose is ons plan is om op donderdag 12 september 2019 de ‘reus van de Provence’ te beklimmen per
fiets of te voet. Een strijd tegen onze eigen grenzen om naast de strijders tegen kanker te staan. Op 14
november 2018 om 18u30 organiseren we in de brasserie van WZC Zilverlinde een infomoment voor alle
geïnteresseerde deelnemers en supporters.
Vanwege al de mensen die de strijd tegen kanker aan het strijden zijn of gestreden hebben en vanwege ons
team danken wij u voor de steun die u aan dit project wenst te geven.
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