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(Ex-)topsporters tonen warm hart voor G-sporters
Erwin Vervecken, Stijn Steels, Greet Minnen, Alison Van Uytvanck, Louis Croenen
en Patrick Goots steunen crowdfunding G-sport Vlaanderen

Maak mee dromen waar. Zo klinkt de oproep van zes huidige en voormalige
topsporters. Erwin Vervecken, Stijn Steels, Alison Van Uytvanck, Greet Minnen, Louis
Croenen en Patrick Goots zetten hun schouders onder Supporters voor G-sporters, de
crowdfundingcampagne van G-sport Vlaanderen vzw. “Alle beetjes helpen, en zeker
nu zijn die meer dan ooit nodig. Sport moet voor iedereen mogelijk zijn en samen
kunnen we dat bereiken”, zegt hun sporthart.
39 organisaties zijn dit jaar op zoek naar aangepast sportmateriaal of een mobiliteitsoplossing voor
hun G-sporters. Al staat daar telkens een flink budget tegenover. Via de crowdfundingcampagne
Supporters voor G-sporters krijgen zij een duwtje in de rug: voor iedere ingezamelde euro legt Gsport Vlaanderen vzw immers anderhalve euro bij. Op die manier wordt een nieuwe stap gezet
richting toegankelijk sporten voor iedereen.
Steun uit sportieve hoek
De campagne krijgt nu steun uit sportieve hoek, want niemand minder dan Erwin Vervecken, Stijn
Steels, Alison Van Uytvanck, Greet Minnen, Louis Croenen en Patrick Goots engageren zich voor het
initiatief, en daar hebben ze elk hun reden voor.
Erwin Vervecken, voormalig wereldkampioen veldrijden: “De levensvreugde van G-sporters tijdens
het beoefenen van hun sport is uniek. Dat zie ik jaarlijks in het G-veldritcriterium. Zoiets kan je alleen
maar stimuleren.”
Stijn Steels, professioneel wielrenner bij Deceuninck – Quick-Step: “Ik ben een supporter voor Gsporters van het eerste uur, omdat ik in mijn eigen leven – mijn nichtje heeft een beperking – zie
welke impact dergelijke initiatieven kunnen hebben.”
Alison Van Uytvanck en Greet Minnen, professionele tennisspeelsters en dubbelpartners: “Sporten
maakt ons gelukkig en we vinden dat iedereen datzelfde geluk moet kunnen ervaren.”
Louis Croenen, Olympisch zwemmer: “Ik put zelf motivatie uit de energie en het enthousiasme dat Gsporters uitstralen. Zij verdienen dan ook alle steun, zodat zij hun dromen in de sport verder kunnen
najagen.”
Patrick Goots, voormalig profvoetballer: “Sporten geeft je het gevoel dat alles mogelijk is. Samen
moeten we dus alles op alles zetten om dat gevoel ook voor G-sporters mogelijk te maken.”

Corona zorgt voor extra obstakel

Sinds 2017, de eerste editie van Supporters voor G-sporters, is de campagne alleen maar gegroeid.
Met de 39 deelnemende scholen, sportclubs, instellingen en zorgcentra is er dit jaar een nieuwe piek.
Het toont aan dat de nood heel hoog is.
“No sweat, no glory. Ook G-sporters moeten alles geven om hun doelen te behalen. Alleen hebben zij
aangepast sportmateriaal nodig om hun favoriete sport te beoefenen en dat kost vaak veel geld”,
weet Nele Slabbinck, manager van G-sport Vlaanderen. “Door de coronacrisis zagen heel wat
organisaties de mogelijkheid aan hun neus voorbij gaan om de clubkas te spijzen, wat dit initiatief
des te belangrijker maakt. Iedere bijdrage, groot of klein, kan dan ook helpen om sportieve drempels
voor G-sporters weg te nemen.”
Help mee dromen waarmaken
Het volledige overzicht van de 39 deelnemende projecten vind je op de website:
www.supportersvoorgsporters.be/projecten. De campagne loopt nog tot en met 31 december.

G-sport Vlaanderen vzw zet zich in om zo veel mogelijk personen met een beperking het plezier van
sport te laten beleven. Maar G-sporters moeten het vaak met beperkte middelen stellen. Door
financiële drempels uit de weg te halen, brengt de campagne ‘Supporters voor G-sporters’ daar
verandering in.
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“Ik ben een supporter voor G-sporters van het eerste uur, omdat ik in mijn eigen leven zie welke impact
dergelijke initiatieven kunnen hebben. Mijn nichtje heeft immers een fysieke en mentale beperking en ik
weet dat zij op alle vlakken steun gebruiken. Zeker met het wegvallen van verschillende acties voor het
goede doelen, zoals De Warmste Week, maakt deze crowdfunding voor vele mensen een wereld van
verschil”, vertelt Stijn Steels, professioneel wielrenner bij Deceuninck – Quick-Step.
Stijn Steels, professioneel wielrenner bij Deceuninck – Quick-Step: “Ik ben een supporter voor G-sporters
van het eerste uur, omdat ik in mijn eigen leven – mijn nichtje heeft een beperking – zie welke impact
dergelijke initiatieven kunnen hebben.”

“De voorbije jaren maakte het veldrijden kennis met een nieuw criterium voor G-sporters. Ook bij hen zie
je de gebetenheid op het gezicht, de passie voor de sport en het plezier dat zij eruit halen. De
levensvreugde van G-sporters tijdens het beoefenen van hun sport is uniek en zoiets kan je alleen maar
stimuleren”, vindt Erwin Vervecken, voormalig wereldkampioen veldrijden.
Erwin Vervecken, voormalig wereldkampioen veldrijden: “De levensvreugde van G-sporters tijdens het
beoefenen van hun sport is uniek. Zoiets kan je alleen maar stimuleren.”

“Zes dagen op zeven, twee keer per dag, geef ik het beste van mezelf op training. Die grinta heb je nodig
om topsporter te zijn. En het is een grinta die je ook voortdurend op het gezicht van G-sporters ziet. Hun
energie en enthousiasme, daar put ik zelf motivatie uit. Zij verdienen dan ook alle steun, zodat zij hun
dromen in de sport verder kunnen najagen”, zegt Olympisch zwemmer Louis Croenen.
Louis Croenen, Olympisch zwemmer: “Ik put zelf motivatie uit het energie en enthousiasme dat Gsporters uitstralen. Zij verdienen dan ook alle steun, zodat zij hun dromen in de sport verder kunnen
najagen.”

“Ik heb niet moeten twijfelen toen de vraag kwam of ik de campagne mee wilde steunen. Sport maakt
deel uit van het grootste deel van mijn leven, en ik weet dus maar al te goed hoe het je energie en
tegelijkertijd vrijheid geeft. Je voelt dat alles mogelijk is, en naar dat gevoel zijn ook G-sporters op zoek.
Samen moeten we dus alles op alles zetten om dat ook voor hen mogelijk te maken”, klinkt het bij Patrick
Goots, voormalig profvoetballer.
Patrick Goots, voormalig profvoetballer: “Sporten geeft je het gevoel dat alles mogelijk is. Samen moeten
we dus alles op alles zetten om dat gevoel ook voor G-sporters mogelijk te maken.”

