
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Brussel, 09 december 2015  

 

Stairs for Life  
 

300 “lopers voor het goede doel”, onder wie meerdere 
sport- en mediafiguren, trotseren de 696 treden en 34 

verdiepingen van de Belfiustoren  
 

 Een unieke solidariteitsklim, aangevoerd door                                        
de ceo van Belfius, Marc Raisière  

 
Donderdag 17 december 2015 van 9 tot 17 uur 

Inschrijvingen en inlichtingen: www.belfius.com/stairsforlife 

 

 
 

Op donderdag 17 december zullen de trappen van de Belfiustoren weer het decor 
vormen van een unieke solidariteitsactie: aangevoerd door Belfius-baas Marc 
Raisière, zullen 300 dapperen de 34 verdiepingen van de Belfiustoren op het 
Brusselse Rogierplein proberen te bedwingen ten voordele van Viva for Life.                      
Ook bekende sport- en mediagezichten zullen deze ongewone uitdaging aangaan, om 
kinderen die onder de armoedegrens leven te helpen.  
 
Tussen 9 en 17 uur zal er om de twee minuten een van de verwachte 300 deelnemers beginnen aan 
de beklimming van de 696 treden van de Belfiustoren. In stormpas of kalmpjes aan, in pak en das, in 
short en T-shirt of in een meer ludieke of originele outfit. De eindmeet ligt op de 34ste verdieping, 
waar ze op krachten kunnen komen, hun dorst kunnen lessen en kunnen genieten van een prachtig 
uitzicht over Brussel. Een fysieke inspanning voor het goede doel, want hun inschrijvingsgeld 
(minimaal 10 euro) gaat integraal naar de solidariteitsactie Viva for Life van de RTBF.  
 

http://www.belfius.com/stairsforlife


Deze “trappenloop” in een van de hoogste torens van de hoofdstad van Europa staat uiteraard ook 
open voor het grote publiek. Vorig jaar namen meer dan 250 klimmers deel aan de eerste editie van 
“Stairs for Life”, onder meer delegaties van de brandweer van Namen en Brussel en heel wat bekende 
sporters. De snelste loper bedwong de 34 verdiepingen toen in 3,21 minuten. Belfius en Viva for Life 
hopen dit jaar nog beter te doen en mikken op 300 deelnemers. De sportredactie van de RTBF heeft 
haar deelname alvast bevestigd en brengt tal van sportfiguren mee. Verplichte voorafgaande 
inschrijving via www.belfius.com/stairsforlife.  
 
Wie de beklimming van de 696 treden echt niet zit zitten, kan de lift nemen en meegenieten van het 
adembenemende uitzicht over Brussel. Hij of zij moet alleen 10 euro schenken ten voordele van Viva 
for Life. 
 
Kerstmarkt ten voordele van Viva for Life 
 
De hele dag lang zullen op een videomuur livebeelden van het trappenhuis, tweets en foto’s van de 
klimmers geprojecteerd worden, met livemuziek op de achtergrond. En op de kerstmarkt aan de voet 
van de Belfiustoren zullen hapjes worden aangeboden in het teken van de solidariteit. De opbrengst 
van de dag gaat integraal naar de actie Viva for Life van de RTBF. 
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