ONE TEAM AGAINST CANCER
Help kinderen terug bewegen en sporten na kanker
#ONETEAMAGAINSTCANCER
Hades heeft beslist om ‘One Team Against Cancer’ te ondersteunen voor de warmste week. Dit in
samenwerking met de Leuven Bears. Hieronder vind je meer uitleg hieromtrent.
Concreet: jullie kunnen kousen bestellen aan 15 Euro per paar. Zwart of wit. Maten: 34-38, 38-42,
42-46 of 46-50. De bestelling kan je mailen naar serge.demeyer@me.com met je
ploegverantwoordelijke in cc, en vermelding van je naam, ploeg en keuze zwart of wit en de maat.
Levering is begin november. Betaling kan cash via de ploegverantwoordelijke. Bestellen vóór
20/10!

Zeventien jaar was Alexander toen het verdict lymfeklierkanker viel in de lente van 2017. Hij speelde
op dat ogenblik bijna dagelijks basketbal bij de Young Bears Leuven, maar plots was sporten ver weg.
Na verschillende zware chemokuren, en daarna hard werken aan de conditie, staat Alexander
vandaag weer op het basketbalveld. Respect, want dat is allesbehalve vanzelfsprekend!

Gedurende de hele behandeling schaarde het TEAM van Alexander, de vrienden en supporters, zich
als één TEAM achter hem, wat hem stimuleerde om stap voor stap vooruit te gaan en zijn comeback
op het veld te maken.
Sport heeft Alexander geholpen om een zware periode van beproeving achter zich te laten.
Alexander wil nu iets terugdoen en andere kinderen met kanker helpen met de steun van een groot
TEAM. Daarom zet hij samen met zijn team, familie en vrienden voor de 2e maal een actie op voor
De Warmste Week.
Het project heet “ONE TEAM against CANCER” om onderzoek en projecten te steunen op de dienst
kinderoncologie UZ Leuven om kinderen terug aan het bewegen en sporten te krijgen tijdens en na

hun behandeling. Onderzoek toont immers aan dat teveel kinderen tot lang na een
kankerbehandeling sedentair blijven, terwijl fysieke activiteit en sportparticipatie juist een belangrijk
middel zijn om terug fysiek en mentaal sterk te staan.
Om het onderzoek en projecten rond kinderkanker en beweging te steunen, verkopen we dit jaar
sokken met de leuze “ONE TEAM against CANCER”.
U kan ook een kijkje nemen op facebook https://www.facebook.com/oneteamagainstcancer/ of
instagram #Oneteamagainstcancer.
In naam van Alexander en de kinderen die we willen bereiken, zijn we u alvast dankbaar !

