
 

 

 

  

 

 

 
 

 
Brussel, 28 november 2018 

 
 

5de editie van "Stairs for Life" 
Donderdag 13 december 2018 vanaf 9 uur 

 

Meer dan 600 "hartlopers" gaan de confrontatie aan met de 

Belfius Tower aan het Rogierplein in Brussel 
 

696 treden voor een uitzonderlijke sportieve uitdaging 
ten voordele van Viva for Life 

 

Inschrijvingen en inlichtingen:belfius.be/stairsforlife 
 

 
 
 

Ben je klaar om de 696 treden van de Belfius-Toren te beklimmen voor het goede doel? 
Op donderdag 13 december worden voor het vijfde opeenvolgende jaar meer dan 600 
"hartlopers" verwacht aan het Rogierplein in Brussel om de intussen al traditioneel geworden 
uitdaging van "Stairs for Life" aan te gaan. Dat is een trappenloop in het teken van de 
solidariteit, waarbij je op sleeptouw wordt genomen onder meer door Belfius-ceo Marc Raisière 
en door de drie steranimatoren van Viva for Life, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Adrien 
Devyver, met als uiteindelijk doel kinderen te helpen die onder de armoedegrens leven. 
 
Van 9 uur tot 17 uur, ononderbroken en met één vertrek om de minuut, wagen de deelnemers, strak-
in-het-pak, in short en T-shirt of ludiek of origineel uitgedost, zich aan de 696 treden van een van de 
hoogste torens van de Europese hoofdstad. Zij leveren die lichamelijke inspanning voor de goede 
zaak, aangezien hun inschrijvingsgeld (minimaal 10 euro) integraal gaat naar de actie Viva for Life van 
de RTBF.  
 
Met het oog op het nodige comfort en nauwkeurigheid en om zo veel mogelijk deelnemers te kunnen 
verwelkomen, werken we met elektronische tijdopneming. Elke loper krijgt een rugnummer waarmee 
hij of zij meteen zijn of haar individuele tijd kent aan de eindmeet op de top. 

https://www.belfius.com/NL/campagnes/vivaforlife/stairs.aspx


 

 
 
Uiteraard kan iedereen deelnemen aan deze unieke wedstrijd. Vorig jaar werd de uitdaging van 

"Stairs for Life" aangegaan door zowat 600 deelnemers – zowel zondagslopers als geharde sprinters, 

delegaties bestaande uit brandweerlui, sportlui en bekende radio- of tv-presentatoren, werknemers 
van andere bedrijven of besturen enz. De scherpste tijd bedroeg 2 minuten 58 seconden (voor 636 
treden) bij de mannen en 4 minuten 42 seconden bij de vrouwen. Eén loper verbrak zijn eigen record 
van het jaar daarvoor en beklom niet minder dan 23 keer de Toren. Dankzij de wedstrijd werd meer 
dan 50.000 euro aan giften ingezameld voor Viva for Life. 
 
 

 
 
 
Belfius en Viva for Life hopen dit jaar nog beter te doen en nog meer deelnemers te verwelkomen. De 
drie toppresentatoren van Viva for Life, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana en Adrien Devyver, 
hebben zich alvast aangemeld om op 13 december in de Belfius Tower 34 verdiepingen hoog te 
klimmen, en tekenen daarna present in hun glazen studio voor 6 dagen en 6 nachten en 144 uur non-
stop live uitzending op de Grote Markt in Nijvel. 
 

De hele dag lang zijn op een reuzengroot scherm 'live’ beelden te zien van de trappenhal, van de 

tweets, en ook foto's van de lopers, dat alles met live muziek op de achtergrond en in een feestelijke 
sfeer. Al het geld dat die dag wordt ingezameld, gaat naar Viva for Life.  
 

 
             Foto's Stairs for Life 2015-2016-2017  
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