Persbericht
Diest is gaststad voor allereerste Europese
Pink Duck Race mét publiek
DIEST - Op zondag 19 december vindt de allereerste Europese Pink Duck Race in de
strijd tegen borstkanker mét publiek plaats. Think Pink Europe laat dan 20.000 roze
eendjes te water in de Demer in Diest centrum. Vanmorgen, op
Wereldborstkankerdag is de start van de campagne gegeven op de Kaai in Diest,
waar een metershoge roze eend al op het water dobberde.
Pink Duck Race
Maar liefst 1 op 8 vrouwen wordt getroffen door borstkanker. Dit betekent dat elk
jaar, in Europa, 500.000 mensen borstkanker krijgen en 125.000 eraan overlijden.
“Het gevecht tegen deze ziekte is nog steeds volop aan de gang en deze maand
relevanter dan ooit. Think Pink Europe wil daarom met de internationale Pink Duck
Race over heel Europa geld inzamelen voor onderzoek naar borstkanker,” zegt
Jürgen Vanpraet, Managing Director van Think Pink Europe.
“We hebben meteen volmondig ‘Ja’ gezegd toen we de vraag van Think Pink Europe
kregen om de Belgische Pink Duck Race in Diest te organiseren,” vertelt schepen van
Welzijn Monique De Dobbeleer. “Borstkanker is een aangrijpende diagnose. Het
verandert niet alleen je eigen leven maar ook dat van de mensen om je heen. Er
komt heel veel op je af en het zet je leven op zijn kop. Diest wil solidair zijn met de
vele vrouwen die vandaag op z’n grondgebied maar ook daarbuiten te kampen
hebben met borstkanker. We kunnen en willen niet zomaar aan de zijlijn toekijken.”
Op dinsdag 19 oktober komen de 20.000 eendjes toe in Diest. Vanaf dan maken ze
zich twee maanden lang klaar voor de race van hun leven. Ze gaan ook op
verkenning in de prachtige Demerstad. Wist je dat Diest meer monumenten per m²
telt dan Brugge? Je kan er uren rondkuieren in het midden van statige huizen,
monumentale kerken, oude brouwerijen en parken vol romantische ruïnes.

Help ons in de strijd tegen borstkanker
De allereerste Pink Duck Race mét publiek zal dan ook plaatsvinden in België en
meer specifiek in de prachtige Demerstad Diest op zondag 19 december. Elk roze
eendje heeft een uniek nummer. Het eendje dat als eerste over de eindstreep drijft,
wint de wedstrijd. Het is de bedoeling dat mensen een eendje (5 euro per stuk)
adopteren. Zo steunen ze niet alleen de strijd tegen borstkanker; ze maken ook
kans op een exclusief gouden eendje ter waarde van 5.000 euro. Tegen dan hopen
alle 20.000 eendjes geadopteerd te zijn en start de strijd om de snelste.
“In coronatijd stonden we al dicht bij mensen die het moeilijk hadden. Praten met
lotgenoten, steun krijgen van vrienden, buren, je ruimere omgeving… maakt echt
een verschil. Vanuit de stad willen we sensibiliseren, informeren en financieel ons
steentje bijdragen,” gaat de Diestse schepen voort.
Ook het AZ Diest ondersteunt de Pink Duck Race om geld in te zamelen voor
onderzoek naar borstkanker. En meer specifiek om in de nasleep van de COVIDpandemie mensen bewust te maken om de signalen niet te negeren. Velen hebben
immers een doktersbezoek uitgesteld, vertelt Algemeen Directeur van het AZ Diest,
Ilse Van Asbroeck: “Het is zo belangrijk dat mensen weten dat het veilig is om naar
je huisdokter of het ziekenhuis te gaan. Als je iets voelt, laat je onderzoeken.”
Verder zet ook Volley Vlaanderen samen met voormalig volleybalspeelster van de
Yellow Tigers, Frauke Dirickx, z’n schouders onder het project. In Europa is volleybal
de teamsport met de meeste vrouwelijke deelnemers. Het is daarom voor de
speelsters een logische stap om zich achter Think Pink Europe en de Pink Duck Race
te scharen: “Het is belangrijk om ook jonge sporters die elke dag met hun lichaam
bezig zijn, te informeren. Die bewustmaking is ook voor hen cruciaal,” benadrukt
Frauke Dirickx.
Ook Lions Club Diest ondersteunt de eendjeskoers en probeert samen met de stad
deze keer zoveel mogelijk roze exemplaren te verkopen.
Adopteer een eendje!
Adopteer een eendje voor 5 euro op pinkduckracebelgium.com, steun vrouwen met
borstkanker en kom tijdens de kerstperiode in Diest mee supporteren op zondag 19
december voor de roze eendjes! Wie weet win jij een uniek gouden eendje bezet met
diamantjes. Na de race wordt er geen enkel eendje achtergelaten en zullen ze
hergebruikt worden voor de volgende Pink Duck Race. Dat is beloofd!
Alle informatie is ook terug te vinden op: https://pinkduckracebelgium.com/home/
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Diestse overwinnaars van borstkanker getuigen
Chris Cauberghs: “Wat me opvalt (en stoort) is dat mensen het woord kanker niet
durven benoemen. Of men durft sowieso niet te praten, niet bellen, niet vragen hoe
het gaat. Kanker wordt benoemd als ‘die ziekte’ of ‘die erge ziekte’. Of nog erger
‘het K-woord’. Als er al een K-woord op mijn hoofd staat, is dat de K van Kracht!
Mijn hoofd is heel sterk. Ik heb de brute pech dat mijn lichaam niet kan volgen.”
Hülya Gunaydin Kocaklioglu: “Ik kreeg de diagnose van borstkanker toen ik 38 was.
Ondertussen zijn we 13 jaar later en voel ik me nog steeds regelmatig moe. Maar als
ik opnieuw borstkanker krijg, is die heel welkom. Kanker overkomt je en
discrimineert niet. Iedereen kan ziek worden, jong of oud, man of vrouw. Daarom is
het belangrijk dat je mentaal sterk blijft staan en de ziekte omarmt als compagnon,
die je niet weerhoudt om te lachen en van het leven te genieten.”
Welkom in Diest, de stad voor durvers en genieters
Diest ligt pal op de grens tussen Vlaams Brabant, Limburg en de Kempen. De
historische stad is een schatkamer aan mooie erfgoedplekjes, hippe boetiekshops en
lekkere restaurants. Overal in de stad vind je, overwoekerd door tijd en natuur, stille
getuigen van een militair verleden: van forten en bastions tot stadsomwallingen. Wie
wil, kan er zelfs overnachten op het Begijnhof (UNESCO Werelderfgoed).
Voel je bloed sneller stromen tijdens een rafting op de Demer, een afdaling tijdens
het gravel grinden of hoor jezelf naar adem happen aan boord van een
zweefvliegtuig of luchtballon. Levensgenieters komen aan hun trekken in de vele
boetiekshops en conceptstores. Het rijke bierverleden kan je nog steeds proeven
dankzij de vele streekbieren die getapt worden in de bruine cafés of brouwerijen.
De historische binnenstad is omringd door natuurgebieden, allemaal op
wandelafstand. Diest biedt entertainment aan van de bovenste plank: van sfeervolle
cinema op de Citadel tot een partijtje stadsgolf in het Begijnhof. Zoevend van een
spectaculaire waterglijbaan of skateramp of hobbelend op de rug van een ezel: ook
je kids zullen niet weten waar eerst te beginnen.
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