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Sterrenchef Axel Colonna-Cesari kookt voor
250 bedrijfsleiders tijdens fundraisingdiner
ten voordele van G-sport
G-sport Vlaanderen vzw zorgt met opbrengst voor nieuwe
sportmaterialen voor sporters met een handicap
Op vrijdag 1 juni 2018 organiseert G-sport Vlaanderen vzw in Technopolis Mechelen het fundraisingdiner
‘Supporters voor G-sporters’ ten voordele van G-sport. Sterrenchef Axel Colonna-Cesari van restaurant
Centpourcent(*) bereidt een gastronomisch viergangendiner voor 250 aanwezigen uit de bedrijfswereld. Met
hun aanwezigheid tonen deze bedrijven hun warm hart voor sporters met een handicap. Staatssecretaris
voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en
Wetenschapsbeleid Zuhal Demir maakt haar opwachting tijdens het fundraisingdiner. De opbrengsten van de
gala-avond gebruikt G-sport Vlaanderen vzw om sportclubs, instellingen, zorgcentra en scholen te voorzien
van nieuwe sportmaterialen voor sporters met een handicap.
G-sporters zijn sporters met een handicap die dagelijks vol overgave sporten en bewegen maar vaak met te
weinig middelen… en te weinig aandacht. Daar wil G-sport Vlaanderen vzw met de campagne ‘Supporters voor
G-sporters’ iets aan doen. G-sport Vlaanderen vzw geeft personen met een handicap alle kansen om te sporten
en te bewegen en bezorgt hen puur sportplezier.
Via allerlei sensibiliserende acties en evenementen laat G-sport Vlaanderen vzw zien dat sporten met één
been, met een autismestoornis, met het syndroom van Down of sporten als je blind of doof bent perfect
mogelijk is. Naast sensibiliseren maakt G-sport Vlaanderen vzw ook het bedrijfsleven warm voor G-sport en laat
het hen een sociaalmaatschappelijk engagement opnemen. Greet Dupain van G-sport Vlaanderen vzw is alvast
opgetogen met de talrijke opkomst: “Tijdens het fundraisingdiner ‘Supporters voor G-sporters’ tekenen 250
aanwezigen uit het bedrijfsleven present om hun engagement te tonen en hun steentje bij te dragen aan Gsport. Een mooie geste die vooral aantoont dat bedrijfsleiders het hart op de juiste plaats dragen. Dankzij hun
steun kunnen we nog meer G-sportclubs, instellingen, scholen en zorgcentra een financiële ondersteuning
bieden en G-sporters op weg zetten naar een duurzame sporttoekomst.”
Axel Colonna-Cesari van sterrenrestaurant Centpourcent(*) uit Sint-Katelijne-Waver zet als Gsportambassadeur zijn schouders onder het fundraisingdiner van ‘Supporters voor G-sporters’ en toont zijn
kookkunsten ten voordele van G-sport. Axel Colonna-Cesari vertelt waarom hij graag meewerkt aan dit
evenement: “G-sporters verdienen alle kansen om te sporten. Als ik me daar als chef mee achter kan zetten,

dan doe ik dat mee veel plezier. Als je ziet met welke wilskracht, enthousiasme en doorzettingsvermogen Gsporters sporten, daar kan je alleen maar nederig van worden. Als je dan ziet dat G-sport Vlaanderen vzw Gsport op de kaart probeert te zetten, dan werk ik graag mee aan evenementen zoals dit fundraisingdiner. Daar
sluit ik zelfs mijn eigen restaurant voor.”
Naast pure culinaire verwennerij van sterrenchef Axel Colonna-Cesari staat het programma van het
fundraisingdiner ‘Supporters voor G-sporters’ bol van de verrassingen. Zo is er een ontwapenende G-sportact
van de G-gymmers van Gymflex Mechelen, zijn er toespraken van staatssecretaris Zuhal Demir en Totaltopman Jacques Beuckelaers en tekenen acteurs Jan Van Looveren en Peter Thyssen present om hun
engagement als peters van het nieuwe G-brood kracht bij te zetten. Erika Van Tielen praat de avond aan elkaar.
‘Supporters voor G-sporters’ en het bedrijfsleven: samen supporteren voor G-sport
‘Supporters voor G-sporters’ kan rekenen op de steun van bedrijven die sociaalmaatschappelijk ondernemen
hoog in het vaandel dragen. Pidpa, Total, BASF Antwerpen, Sportoase, Zeelandia, Rezinal, Vlaams en Neutraal
Ziekenfonds, Idemasport, Ravago Logistics, A Concept Interim en MediaComm behoren tot deze sportieve en
geëngageerde partners. Meer informatie over ‘Supporters voor G-sporters’ vind je op de website
supportersvoorgsporters.be.
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