
Zet je in voor de strijd tegen kanker. Doe mee als deelnemer, sponsor of vrijwilliger.

Meedoen is een cadeau voor het leven

Gezamenlijk en met trots zetten collega’s uit de agrarische sector zich keihard  

in om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker.  Ze doen  

mee aan Alpe d’HuZes en zamelen geld in voor onderzoek, zodat kanker een  

beheersbare ziekte wordt die niet meer dodelijk hoeft te zijn.

Kom jij het BIG Challenge-team versterken? We beloven je een ervaring die je 

nooit zult vergeten. Samen begin juni de Alpe d’Huez beklimmen. Samen met 

zoveel mogelijk mensen uit de land- en tuinbouw je inzetten voor een ander:  

de kankerpatiënt. Samen onze maatschappelijke betrokkenheid tonen.  

Samen de trots en saamhorigheid in de sector vergroten.

Heb je interesse in deelname aan BIG Challenge als fietser, loper of vrijwilliger? 

Laat dit dan weten via de aanmeldknop ‘Interesse in BIG Challenge’ op  

www.bigchallenge.eu.



Niet machteloos aan de zijlijn

Agrarisch Nederland laat met trots haar sociale gezicht zien. Zij doet dat onder 

de vlag van BIG Challenge. Elk jaar leveren enkele honderden BIG Challengers 

actief een bijdrage aan de strijd tegen kanker door deel te nemen aan Alpe 

d’HuZes. Begin juni beklimmen zij daarvoor als fietser, hardloper of wandelaar 

de Alpe d’Huez. Daarmee zetten zij hun onmacht om in kracht.

Kanker treft 1 op de 3 mensen en heeft grote gevolgen voor de getroffene, voor 

familie en vrienden. Door deelname aan Alpe d’HuZes en door het werven van 

zo veel mogelijk sponsorgelden blijf je niet machteloos toekijken aan de zijlijn. 

De energie en kracht die je door je inzet krijgt, geeft meer dan voldoening 

alleen; het is een cadeau voor het leven.

 

Inspirerend voorbeeld

BIG Challenge startte in 2009 en is een initiatief van Herman Houweling. Hij had  

kanker en zijn wens was: “Met z’n allen trots kunnen zeggen dat de agrarische sector 

een wezenlijke bijdrage levert aan de strijd tegen kanker.” Herman haalde bij zijn 

eerste deelname aan Alpe d’HuZes in zijn eentje 113.000 euro op voor kankeronder-

zoek. Zijn voorbeeld werkte inspirerend en heeft ervoor gezorgd dat BIG Challenge 

al vele miljoenen aan Alpe d’HuZes/KWF Kankerbestrijding kon doneren. 

Ook volgend jaar doet BIG Challenge weer mee aan Alpe d’HuZes. We zoeken 

nog ondernemers, werknemers en bedrijven uit de gehele land- en tuinbouwsec-

tor die mee willen doen als fietser, loper, sponsor of vrijwilliger. Doe jij ook mee?

Wil je meer weten over deze unieke actie kijk dan op
www.bigchallenge.eu 

Meer informatie over Alpe d’HuZes vind je op
www.opgevenisgeenoptie.nl


