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10 november 2022 
 
PERSBERICHT 
 

Viva for Life komt naar 
Anderlecht  

 

Op 21 december houdt de “Viva for Life” actie van de RTBF halt in Anderlecht. Daarmee is 

Anderlecht de enige gemeente van het Brussels Gewest die dit jaar de liefdadigheidsactie 

ontvangt. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd in aanloop naar het grote 

feestelijke evenement dat op 21 december op het Dapperheidsplein wordt gehouden.  

 

Anderlecht is een trotse partner van Viva For Life en moedigt Anderlechtenaren, maar ook alle 

Brusselaars, aan om deel te nemen aan deze grote inzamelactie door uitdagingen te organiseren. 

Zij mogen hierbij hun fantasie de vrije loop laten: een online kookles geven, een tentoonstelling 

organiseren, mutsen verkopen, een wandeltocht laten sponsoren, of zelf sponsor worden, … Op 

21 december worden alle deelnemers uitgenodigd om hun cheques in te leveren tijdens een 

feestelijke avond op het Dapperheidsplein.  

 

Wie wil, kan ook een bepaalde som doneren aan de online spaarpot van de gemeente Anderlecht 

op de website van Viva for Life: https://agir.vivaforlife.be/projects/anderlecht-dons-viva-for-life-

christmas-run 
 

De gemeente organiseert daarnaast ook zelf een aantal evenementen ten voordele van Viva for 

Life. Zo is er een dans- en karaokeavond op 26 november, een rommelmarkt op 27 november en 

de Anderlecht Christmas Run op 21 december. Meer info op de website. 
 

"We zijn erg trots op onze gemeentediensten die onmiddellijk acties hebben opgezet ten gunste 

van Viva for Life. Kinderarmoede is een onderwerp waarvoor niemand onverschillig kan blijven: 

politici, burgers, gemeentepersoneel, … laten we onze krachten en creativiteit bundelen om deze 

spaarpot te vullen", zeggen Julien Milquet, schepen van Sport en Guy Wilmart, schepen van 

Evenementen, eensgezind. 
 

“Kinderarmoede is een thema dat mij nauw aan het hart ligt en ik ben verheugd dat onze 

gemeente deze fantastische, nuttige en noodzakelijke liefdadigheidsactie mag ontvangen. 
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Daarom moedigen wij alle inwoners van Brussel aan om hun solidariteit met deze actie te tonen.” 

voegt burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps er nog aan toe.  
 

 

 

 

  


