
3 FEITEN: 
-1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker
-Kanker kost in Nederland jaarlijks ruim 45 duizend levens
-Stichting Mont Ventoux is een 100% vrijwilligersorganisatie

WAAROM WE MEEDOEN…
De verbondenheid in het leven met en strijden tegen kanker is de belangrijkste 
waarde van de Stichting Mont Ventoux. Trots zijn wij op de prestatie die deelnemers, 
vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen elk jaar weer leveren. 
Want door samen verantwoordelijkheid te nemen, zijn wij in staat de Mont Ventoux 
te bedwingen en een belangrijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker...

“Mede dankzij de deelnemers van Mont Ventoux kunnen we onderzoek 
doen naar nieuwe technieken om zeldzame kankers vroeg op te sporen. 
Dat is ontzettend belangrijk, want hoe eerder je erbij bent, 
hoe groter de kans op een succesvolle behandeling.”
Dr. Annemiek Walenkamp
Medisch-oncoloog
UMC Groningen
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EEN WERELD ZONDER KANKER.
DAT WIL JIJ TOCH OOK?

DAAROM BEKLIM IK 7 EN 8 SEPTEMBER 2023 DE MONT VENTOUX
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