Affligem maakt deel uit van het Grootste
Lichtpunt tegen Kanker op 14 november 2020
‘Kanker is donker. Nu nog meer dan anders.'
Kom op tegen Kanker roept heel Vlaanderen op om een lampion te kopen en zo een
lichtpuntje te bieden aan een dierbare. Met deze gloednieuwe actie wil ook Affligem troost
en steun bieden aan iedereen die geraakt wordt door deze ziekte. We willen hen lichtpuntjes
bieden, want die maken kanker dragelijker.
Midden november worden alle lampionnen samengebracht en vormen ze samen het
Grootste Lichtpunt tegen Kanker. Dat hartverwarmende spektakel wordt zaterdagavond 14
november uitgezonden op Eén. Met de actie wordt geld ingezameld voor een betere zorg
voor kankerpatiënten en hun naasten.
Koop daarom een lampion en maak deel uit van het Grootste Lichtpunt tegen Kanker.

Een lampion kopen en opdragen aan iemand die wordt gemist of steun kan gebruiken,
doe je tot en met vrijdagmiddag 13 november via

https://www.komoptegenkanker.be/lichtpuntjestegenkanker
Je bepaalt zelf hoeveel je voor een lichtpuntje betaalt met een minimum van 25 euro. Je
kunt ook samenleggen met vrienden, familie of collega’s of meedoen als bedrijf.
Het Grootste Lichtpunt tegen Kanker op 14 november
Elke week (vanaf nu tot 13 november) besteedt het Eén-programma Iedereen beroemd in
verschillende bestaande rubrieken aandacht aan de Lichtpuntjes-actie en de ziekte kanker.
Daarnaast brengt het programma de nieuwe rubriek ‘Lichtpuntjes’, waarin enkele patiënten
vertellen over wie hun eigen lichtpuntje is om hen door moeilijke tijden te trekken. Iedereen
beroemd is elke weekavond om 19.40 uur te zien op Eén.
Midden november worden alle lampionnen samengebracht op één locatie in Vlaanderen. Ze
zullen er het Grootste Lichtpunt tegen Kanker vormen, een krachtig teken van hoop, steun
en troost voor iedereen die geraakt wordt door kanker. Het hartverwarmende spektakel
wordt op zaterdag 14 november om 19.40 uur uitgezonden op Eén, gepresenteerd door
Siska Schoeters. In de uitzending staan Eén en Kom op tegen Kanker stil bij de verhalen
achter de lampionnen.
De lampionnen worden gemonteerd door de sociale onderneming Vlotter. Ook voor de
Zusters van de Bermhertigheid Jesu uit Brugge is een rol weggelegd. Zij zullen samen met tal
van andere vrijwilligers de namen van de personen aan wie de lichtpuntjes worden
opgedragen, met de hand schrijven.
Achter elke lampion zitten een persoonlijk verhaal en bijdrage. Die bijdrage bedraagt
minimum 25 euro. Met de netto-opbrengst van de Lichtpuntjes-actie kan Kom op tegen
Kanker kankerpatiënten en hun naasten ondersteuning bieden in de vorm van een luisterend
oor, activiteiten op maat, lotgenotencontact, informatie, praktische hulp of financiële steun.
Lichtpuntjes maken kanker dragelijker voor al wie door de ziekte geraakt wordt.
Lichtpuntjes geven kracht.

