Brussel, 16 december 2014

Stairs for Life
250 “lopers voor het goede doel”,
onder wie een aantal bekende figuren uit de sport- en
mediawereld, trotseren de 696 treden en 34 verdiepingen
van de Rogiertoren
Een uniek loopevenement, aangevoerd door de CEO van
Belfius, Marc Raisière, in het teken van de solidariteit
Donderdag 18 december 2014 van 9 tot 16 uur
Inschrijvingen en inlichtingen: www.belfius.com/stairsforlife
Donderdag 18 december wordt het al solidariteit wat de klok slaat in de trappenzaal van
de Rogiertoren, alias de Belfius-toren! 250 mensen gaven immers gehoor aan de
oproep van het personeel van Belfius, partner van Music for Life en Viva for Life. Zij
zullen de 34 verdiepingen (129 meter hoog) van de Belfius-zetel aan het Rogierplein
oplopen ten voordele van kansarme kinderen. Onder deze “lopers voor het goede doel”
ook bekende figuren uit de sport- en mediawereld. Zo nemen een zestal journalisten de
uitdaging aan om 35 maal de 696 treden te bestijgen. Dit komt neer op een afstand van
4 810 meter, wat even hoog is als de top van de Mont Blanc.
Van 9 tot 16 uur zullen de 250 deelnemers, zonder onderbreking en met een vertrek om de 2 minuten,
in stormpas of op een meer ontspannen of ludieke manier, in pak met stropdas, in short en T-shirt of in
ste
een meer excentrieke uitrusting, de trappen van de Belfius-toren oplopen tot aan de 34 verdieping,
waar ze even kunnen uitblazen, wat drinken en genieten van het adembenemende uitzicht over
Brussel. Deze fysieke prestatie is voor de goede zaak, want de opbrengst van de inschrijvingskosten
(minstens 10 euro) gaat integraal naar de solidariteitsactie ‘Viva for Life’ van de RTBF.
Deze trappenloop in een van de hoogste torengebouwen van de hoofdstad van Europa is uiteraard
toegankelijk voor het publiek. Een aantal bekende gezichten uit de sport- en mediawereld, alsook
delegaties van de brandweer van Namen en Brussel hebben trouwens al hun deelname aangekondigd.
Inschrijvingen en inlichtingen via www.belfius.com/stairsforlife.
“Défi Mont Blanc”, zes journalisten, 35 beklimmingen om de top van Europa te bereiken
Altijd beter, altijd hoger. Naast de RTBF-sportredactie – met enkele bekende gezichten zoals Michel
Lecomte, Vincent Langendries, Rodrigo Beenkens of Gaëtan Vigneron, die zullen strijden aan de zijde
van diverse sportpersoonlijkheden – zullen zes journalisten van de redacties van Vivacité en van
BrusselsLife.be – François Heureux, Frédéric Gersdorff, Sébastien Pierret, Sébastien Georis, Olivia
Regout en Frédéric Solvel – onder het motto “Défi Mont Blanc” de uitdaging aangaan om maar liefst 35
maal de trappen van de Belfius-toren op te lopen, dat zijn in totaal 24 360 treden, wat neerkomt op een
beklimming van 4 810 meter, even hoog als de top van de Mont Blanc.
Ook wie tegen de beklimming van de 696 treden opziet, laten wij echter niet in de kou staan. Dankzij
een gift van 10 euro voor ‘Viva for Life’ kunnen ze via de liften naar de bovenste verdieping van de toren
om er van het panoramische uitzicht over Brussel te genieten.
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Downstairs for Life
De hele dag door worden op een gigantische videomuur live-beelden van de trappenzaal, tweets en
foto’s van de runners geprojecteerd, met op de achtergrond livemuziek … en de mogelijkheid om een
hapje te eten. Op de gelijkvloerse verdieping van de toren worden ook allerlei randactiviteiten
(kunstperformance, dj, …) en een kleine kerstmarkt georganiseerd, allemaal ten voordele van Music
for Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel (VRT) die geld inzamelt voor Vlaamse vzw’s die de
levenskwaliteit en de leefomgeving van anderen willen verbeteren.
Veel kleintjes maken een groot. Elk gebaar is welkom in de strijd tegen armoede en voor het goede
doel. Daarom namen de Belfius-medewerkers de voorbije maand in hun vrije tijd een hele reeks
initiatieven om zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen voor Music for Life en Viva for Life.
In het kader van “Belfius for Life” hebben de personeelsleden van Belfius Bank en Verzekeringen de
laatste vier weken een zeventigtal uiteenlopende acties op touw gezet, gaande van de verkoop van
tweedehands speelgoed, koffiekoeken, huisgemaakte cupcakes en kerstbomen tot een benefietconcert
van de Belgische popgroep Puggy, de organisatie van een middagconcert van Jean Bosco Safari in het
Auditorium 44 vandaag 16 december, het evenement Stairs for Life/Downstairs for Life op donderdag
18 december, enz. Zo zetten ze allemaal samen hun schouders onder een gemeenschappelijk project
en geven ze hun bedrijfscultuur een flinke boost.
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