
 

Gemeentebestuur Anderlecht - Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht 
Perscontact : Perrine Delers 
Tel : 0490 47 65 13 

8 december 2022 
 
PERSBERICHT 
 

Inschrijvingen 
Anderlecht Christmas 
Run geopend! 

 

In het kader van de grote Viva for Life solidariteitsactie, komt de RTBF op 21 december naar An-

derlecht. Om deze inzamelactie nog één keer te boosten, organiseert de gemeente Anderlecht die 

dag de Anderlecht Christmas Run ten voordele van Viva for Life! Een initiatief van schepen van 

Sport Julien Milquet en schepen van Evenementen Guy Wilmart, met de steun van burgemeester 

van Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege.  

De feestelijkheden beginnen al om 16u op het Dapperheidsplein met animaties (grimage, lekkernijen, de 

reuzen van Sint-Guido en een fanfare) en twee concerten van popzanger Jean-François David. Om 18u 

wordt het startschot voor de loopwedstrijd gegeven op het Dapperheidsplein. Het parcours is 2 km lang 

en loopt door het historische centrum van Anderlecht en het RSCA stadion. Het doel: zoveel mogelijk 

lussen op één uur tijd afleggen. De opbrengsten van de Anderlecht Christmas Run gaan integraal naar 

Viva for Life! 

“Wij wilden als gemeente nog één keer alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

Viva for Life! Aangezien Anderlecht erom bekend staat een sportieve gemeente te zijn, lag een Christmas 

Run voor de hand. Omdat het net iets kouder zal zijn, moedigen we deelnemers bovendien aan om het 

parcours in hun gekste kerskostuum af te leggen”, legt schepen van Sport Julien Milquet uit. 

De loopwedstrijd en de rest van de avond worden live uitgezonden op de RTBF en gepresenteerd door 

niemand minder dan Fanny Jandrain. Om 19u mogen burgers hun cheque met de som die zij voor Viva 

for Life hebben ingezameld, komen afgeven.  

“De laatste maanden werden burgers aangemoedigd om een gift te doen of een eigen inzamelactie te 

verzinnen ten voordele van Viva for Life. Op 21 december worden alle burgers uitgenodigd om hun cheque 

te komen afgeven, deel te nemen aan de Anderlecht Christmas Run, of simpelweg mee te komen vieren 

tijdens de grote VIva for Life avond”, voegt schepen van Evenementen Guy Wilmart er aan toe.   

"We zijn trots op het enthousiasme van de inwoners van Anderlecht voor dit geweldige doel.  We hopen 

velen van hen te zien deelnemen aan de Anderlecht Christmas Run en/of de feestelijke avond. Onze 
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gemeentelijke diensten hebben al meer dan 7000 euro ingezameld via verschillende acties", aldus Fabrice 

Cumps, burgemeester van Anderlecht. 

Praktisch:  

Inschrijven voor de Anderlecht Christmas Run kan ter plaatste of online door het inschrijvingsgeld van 8 

euro voor een volwassene of 4 euro voor kinderen tot 12 jaar op de inzamelpagina van de gemeente do-

neren met uw naam:  https://agir.vivaforlife.be/projects/anderlecht-dons-viva-for-life-christmas-run 

Meer info: running@anderlecht.brussels 

Programma:  

 

16u: animaties (grimage, lekkernijen, fanfare, reuzen van Sint-Guido) 

16u30 - 17u45 : concert Jean-François David 

18u: start Anderlecht Christmas Run (Dapperheidsplein) 

19u: indienen cheques ten voordele van Viva for Life 

19u30 - 20h30 : concert Jean-François David 

 

Parcours :  

 


