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G-sport Vlaanderen vzw lanceert 2e editie
crowdfundingscampagne ‘Supporters voor
G-sporters’
17 projecten zoeken supporters, financiële steun voor nieuw
G-sportmateriaal én betere mobiliteit
Na een succesvolle editie in 2017 start G-sport Vlaanderen vzw met een tweede editie van de campagne
‘Supporters voor G-sporters’. Over heel Vlaanderen gaan 17 geselecteerde projecten op zoek naar supporters
en middelen dankzij een innovatieve crowdfundingscampagne. Met de opgehaalde fondsen kunnen
sportclubs, scholen van het buitengewoon onderwijs en zorgvoorzieningen nieuwe sportmaterialen
aankopen voor sporters met een beperking. Nieuw dit jaar is dat er ook een innovatief project rond
mobiliteit mee is opgenomen in de campagne. Nog tot en met 31 december 2018 kan iedereen op
supportersvoorgsporters.be alle informatie vinden over hoe je één of meerdere projecten kan steunen.
G-sport staat voor sport voor personen met een handicap of beperking. Want ook met het syndroom van
Down, als je doof of blind bent, in een rolstoel zit of als je een psychische kwetsbaarheid hebt, kun je plezier
beleven aan sport. Vorig jaar werd er dankzij de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’ meer
dan 165.000 euro verzameld voor de aankoop van nieuwe sportmaterialen. Roel Hendrikx nam vorig jaar met
het Mariadal Instituut enthousiast deel aan de campagne: “Wij hebben ons letterlijk en figuurlijk in de
campagne gesmeten. Maar het beste nieuws is dat we dankzij de campagne en dankzij G-sport Vlaanderen vzw
een nieuwe powerplaysoccerkooi konden aankopen. Met deze voetbalkooi kregen onze kinderen met
leerproblemen en leerstoornissen een eigen plekje om te voetballen op de speelplaats.”
Dit jaar opnieuw op zoek naar 160.000 euro en duizenden nieuwe supporters
Het doel van de 17 geselecteerde projecten is om zoveel mogelijk supporters én fondsen te verzamelen voor
hun eigen project. Daarvoor hebben ze tijd tot en met 31 december 2018. De uitgekozen manier hiervoor is de
website supportersvoorgsporters.be. Daar vind je een handig overzicht en voorstelling van elk project en de
reden voor hun deelname. Je kan op de website ook makkelijk live updates volgen van het aantal supporters en
fondsen dat al bereikt zijn, en hoeveel de projecten nog nodig hebben voor hun uiteindelijke doel.
Elke sportclub, zorgvoorziening of school is op zoek naar minstens 200 supporters voor zijn of haar project.
Daarnaast kan je via de website ook vrijblijvend een gift doneren voor het project van je keuze. Voor elke euro
die je doneert, legt ‘Supporters voor G-sporters’ een euro bij voor elk project dat zijn beoogde bedrag bereikt.
1 euro wordt dus 2 euro! G-sport Vlaanderen vzw gaat tot maximaal 5.000 euro per project. Zo gaan de

geselecteerde projecten samen met G-sport Vlaanderen vzw in totaal op zoek naar zo’n 160.000 euro om zo
nieuw G-sportmateriaal te kunnen kopen. Zo beleven nog meer personen met een handicap puur sportplezier.
Nieuw dit jaar: een innovatief mobiliteitsproject
Naast projecten voor nieuwe sportmaterialen is er dit jaar ook 1 project rond mobiliteit opgenomen in de
crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’. Greet Dupain van G-sport Vlaanderen vzw legt uit: “Uit
recent onderzoek naar de sportparticipatie van personen met een handicap bleek dat mobiliteit één van de
grootste drempels is om te sporten. De afhankelijkheid van anderen om op de juiste locaties te geraken staat
actieve sportbeleving in de weg. Daarom heeft G-sport Vlaanderen vzw in deze campagne ook
mobiliteitsprojecten aanvaard. Organisaties kunnen op die manier investeren in innovatieve oplossingen voor
het mobiliteitsprobleem bij hen in de buurt.” Concreet zal Project Lenny uit Wuustwezel trachten om dankzij de
campagne 3 pendelscooters aan te kopen zodat hun G-sporters zich makkelijk kunnen verplaatsen van en naar
de training of om les te geven in scholen van het buitengewoon onderwijs.
De 17 geselecteerde G-sportprojecten die aan de campagne deelnemen
Onderstaande 17 projecten nemen deel aan de crowdfundingscampagne ‘Supporters voor G-sporters’.
Bijgevoegd aan dit persbericht vind je een gedetailleerde beschrijving van alle projecten met telkens ook een
contactpersoon voor meer informatie.
Project Lenny vzw (Antwerpen): 2 projecten
Sailability Vlaanderen vzw (Antwerpen)
BUSO Tongelsbos (Antwerpen)
ViGe Zondal (Antwerpen)
Tsedek (Antwerpen)
Wapper vzw (Antwerpen)
Climbing Team De Dam (Oost-Vlaanderen)
MTBFUN4KIDS (Oost-Vlaanderen)

Sint-Rafaël vzw (Oost-Vlaanderen)
Silverspokes Gent (Oost-Vlaanderen)
OC Broeder Ebergiste (Oost-Vlaanderen)
Leuven Bears on Wheels (Vlaams-Brabant)
Boas vzw (West-Vlaanderen)
Dienstenaanhuis Lions Zedelgem (West-Vlaanderen)
BCO Dukes on Wheels (West-Vlaanderen)
Westhoek Vrije Tijd Anders (West-Vlaanderen)

‘Supporters voor G-sporters’ en het bedrijfsleven: een scorend team
‘Supporters voor G-sporters’ kan rekenen op de steun van bedrijven die sociaalmaatschappelijk ondernemen
hoog in het vaandel dragen. Dankzij deze partners is G-sport Vlaanderen vzw in staat om de verzamelde euro’s
van de projecten te verdubbelen.
Total, Pidpa, BASF Antwerpen, Sportoase, Zeelandia, Rezinal, Idemasport, A-concept Interim, Mediacomm, het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en Ravago behoren tot deze sportieve en geëngageerde partners. Meer
informatie over deze partners vind je op de website www.supportersvoorgsporters.be.
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