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G-sporters op zoek naar aangepaste sportmaterialen
Recordaantal deelnemers crowdfunding G-sport Vlaanderen
Supporters voor G-sporters, de crowdfundingcampagne van G-sport Vlaanderen vzw,
is weer op gang getrapt. Voor het vierde jaar op rij gaan scholen, sportclubs,
instellingen en zorgcentra op zoek naar aangepaste sportmaterialen of
mobiliteitsoplossingen. Alleen is deze editie extra bijzonder, want ook bij G-sporters
zorgt de coronacrisis voor een toenemende nood aan financiële middelen. Dat blijkt
aan het deelnemersaantal. Nog nooit gingen zoveel organisaties op zoek naar
supporters voor hun project.
Sinds 2017, de eerste editie van Supporters voor G-sporters, is de campagne alleen maar gegroeid.
Dit jaar is er een nieuwe piek: nu jagen 39 scholen, sportclubs, instellingen en zorgcentra hun
dromen na.
“Het grote aantal toont aan dat de nood hoog is, wat deze campagne des te belangrijker maakt. De
coronacrisis heeft niet alleen een rem op heel wat sportactiviteiten gezet, maar de deelnemende
organisaties zagen ook benefietinitiatieven aan hun neus voorbij gaan. Met deze campagne houden
we hun hoop hoog”, vertelt Nele Slabbinck, manager van G-sport Vlaanderen. “Omwille van de
coronacrisis, hebben wij ook besloten een groter deel bij te dragen dan voorgaande jaren”.

Sport voor iedereen
Elk project heeft een financieel streefdoel gesteld om aangepast sportmateriaal te kunnen
aanschaffen of mobiliteitsoplossingen uit te werken. Denk bijvoorbeeld aan basket- of golfrolstoelen,
een aangepaste paardenkar of sups, maar evengoed een ligfiets die je aan een e-bike kan koppelen
en kan omtoveren tot buggy of rolwagen, of een applicatie om beweging te stimuleren.
“Behalen deze projecten hun financiële streefdoel, dan ontvangen ze van G-sport Vlaanderen vzw
een ‘verdubbelaar’. Dit jaar is het dus zelfs meer dan een verdubbeling: voor iedere euro die de
projecten zelf inzamelen, leggen wij er nu €1,50 bij. Dat kunnen wij doen dankzij onze sponsors.
Samen leggen we de focus op verbinden en sensibiliseren en geven we iedereen de kans om te
bewegen en te sporten.”

Help mee dromen waarmaken
Het volledige overzicht van de 39 deelnemende projecten vind je op de website:
www.supportersvoorgsporters.be/projecten

“Wij doen een warme oproep om de projecten te bekijken én om een gift te doen. Elk bedrag, groot
of klein, is welkom. De scholen, sportclubs, instellingen en organisaties, maar vooral de G-sporters
zelf zullen er erg dankbaar voor zijn.”

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. Deze crowdfundingcampagne wordt mede mogelijk gemaakt door ‘G-evers’ uit het
bedrijfsleven: Pidpa, Total, BASF, Sportoase, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Ravago, Rezinal, Zeelandia,
A Concept Interim en Idemasport. Als trouwe sponsors en supporters voor G-sporters timmeren zij met Gsport Vlaanderen mee aan de weg om drempels voor G-sporters weg te nemen.
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