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Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 
3 mensen en daarbij ook grote ge-
volgen heeft voor familieleden, 
vrienden en collega’s. Daarom be-
klimmen zo'n 200 fietsers en (hard)
lopers uit de agrarische sector op 5 
en 6 juni 2019 zo vaak mogelijk de 
Alpe d’Huez tijdens Alpe d’HuZes. 
Het doel is: zo veel mogelijk geld 
inzamelen voor het onderzoek naar 
Goed, Gelukkig en Gezond leven 
met kanker.

RUIM 8,7 MILJOEN EURO
BIG Challenge is een initiatief van 
Herman Houweling. Hij is deze actie 
in 2009 gestart en realiseerde dat 
jaar in zijn eentje een bedrag van 
113.000 euro. Daarna is BIG Chal-
lenge enorm gegroeid: tijdens de 
afgelopen tien edities hebben ruim 

1.500 BIG Challenge-deelnemers in 
totaal zo'n 8,7 miljoen euro ingeza-
meld voor Alpe d’HuZes/KWF. Daar-
mee is BIG Challenge uitgegroeid 
tot de op twee na belangrijkste 
fondsenwerver voor KWF Kanker-
bestrijding. Belangrijk te weten dat 
Alpe d’HuZes en BIG Challenge een 
strikt anti-strijkstokbeleid hanteren: 
100% van de giften gaat naar het 
onderzoeksfonds.

DOEL 2019
Het doel van BIG Challenge is om 
tijdens Alpe d’HuZes 2019 minimaal 
1.000.000 euro bijeen te fietsen/ren-
nen/lopen. Om dit te bereiken bena-
deren de BIG Challenge-deelnemers 
een groot aantal sponsors en orga-
niseren zij in de aanloop naar het 
evenement allerlei sponsoractivitei-
ten. Enerzijds om geld in te zamelen 
en anderzijds om bij een breed pu-
bliek bekendheid te geven aan dit 

initiatief van de agrarische sector.

HERMANS WENS
Herman was in 2009 het gezicht van 
Alpe d’HuZes. Bij elke editie van 
Alpe d’HuZes is Herman nog steeds 
volop aanwezig. Naar hem is ‘het 
duwtje voor fietsers en renners die 
het moeilijk hebben’ genoemd, het 
Hermannetje.
BIG Challenge zet zich volledig 
in voor Hermans wens: "Kanker 
omturnen van een dodelijke ziekte 
naar een chronische ziekte. Daar is 
veel geld voor nodig. Ik wil dat we 
met z’n allen trots kunnen zeggen 
dat de Nederlandse veehouderij 
een wezenlijke bijdrage levert aan 
de strijd tegen kanker.” 
Inmiddels heeft de actie BIG Chal-
lenge zich verbreed naar veel meer 
sectoren van de Nederlandse land- 
en tuinbouw. Herman zou hier trots 
op zijn geweest.

VARKENSHOUDERS, MELKVEEHOUDERS, KALVERHOUDERS, PLUIMVEEHOUDERS, GEITENHOUDERS, AKKERBOU-
WERS, TUINDERS, DIERENARTSEN, ADVISEURS EN ONDERZOEKERS UIT NEDERLAND, BELGIË EN DIVERSE ANDERE 
LANDEN ZETTEN ZICH KEIHARD IN OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE ELLENDE EN ONMACHT DIE DE ZIEKTE 
KANKER IN ONZE MAATSCHAPPIJ VEROORZAAKT.
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