Brussel, 8 december 2017

Stairs for Life
Donderdag 14 december 2017 vanaf 9 uur
Meer dan 600 “lopers met een hart” beklimmen de Belfius Tower
aan het Rogierplein in Brussel
636 treden voor een buitengewone sportieve uitdaging ten voordele van
Viva for Life

Inschrijvingen en inlichtingen: www.belfius.com/stairsforlife

Op donderdag 14 december worden meer dan 600 “lopers voor het goede doel” aan het
Brusselse Rogierplein verwacht voor de intussen al vierde editie van “Stairs for Life”,
een solidariteitsactie om kinderen die onder de armoedegrens leven te helpen. Deze unieke
trappenloop wordt door de ceo van Belfius zelf ‘in gang gelopen’.
Van 9 uur ’s morgens tot 17 uur in de namiddag, zonder onderbreking en met een vertrek elke minuut,
kunnen de deelnemers zich ‘strak in het pak’, in short en T-shirt of in een meer ludieke of originele
outfit wagen aan de beklimming van 636 treden in een van de hoogste torens van de hoofdstad van
Europa. Zij leveren die fysieke inspanning voor het goede doel, want hun inschrijvingsgeld (minimaal
10 euro) gaat integraal naar de solidariteitsactie Viva for Life van de RTBF.
Dit jaar zal de tijd elektronisch worden gemeten wat het comfort voor de loper en de correcte
registratie van de gegevens alleen maar ten goede zal komen. Elke deelnemer krijgt dus een
rugnummer en een armbandje met een chip waarmee hij of zij onmiddellijk zijn of haar tijd kan zien bij
aankomst boven in de toren.

Deze unieke trappenloop staat overigens open voor het grote publiek. Vorig jaar namen zowat 600
deelnemers, van zondagsjoggers tot sprintbommen, delegaties van de brandweer, sportlui en
bekende radiostemmen en tv-gezichten, groepen afkomstig van andere ondernemingen en besturen
enz. deel aan de uitdaging van “Stairs for Life”. De snelste loper bedwong de 129 meter hoge toren
toen in 3 minuten 18 seconden en de actie bracht 48 875 euro in het laatje voor Viva for Life.

Belfius en Viva for Life hopen dit jaar nog meer op te halen met nog meer deelnemers. De drie
sterpresentatoren van Viva for Life, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Cyril Detaeye, hebben
alvast toegezegd om op 14 december in de Belfius Tower de 31 verdiepingen te beklimmen en duiken
daarna weer op in hun glazen studio op de Grote Markt van Nijvel.
Wie de beklimming van de 636 treden echt niet zit zitten, kan net als vorig jaar de lift nemen en op die
manier toch meegenieten van het adembenemende uitzicht over Brussel. Hij of zij moet enkel 10 euro
schenken ten voordele van Viva for Life.
Verplichte voorafgaande inschrijving via www.belfius.com/stairsforlife.
De hele dag lang worden op een grote videomuur livebeelden van het trappenhuis, tweets en foto’s
van de lopers geprojecteerd, met livemuziek op de achtergrond. Ambiance verzekerd dus!
De opbrengst van de dag gaat integraal naar Viva for Life.
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