Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
en Brussels Football geven de aftrap
naar een gezondere levenskwaliteit
Woensdag 13 november 2019 zal het Brussels Football samen met het
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola hun gloednieuw medisch
sportief project uit de doeken doen aan de hand van een infosessie en een
demotraining voor kinderen met obesitas. Het Kinderziekenhuis staat bekend
als het enige Belgische ziekenhuis voor kinderen en jongeren en besliste
daarom om de levenskwaliteit van hun patiënten te verbeteren, nu ook via
aangepaste voetbalactiviteiten op maat. Deze bekendmaking is het startschot
voor de aangeboden voetbalactiviteiten in 2020 en daarmee wil het Brussels
Football sterk inzetten op het welzijn van al zijn jeugdspelers.
Op woensdag 13 november 2019 krijgen een 20-tal jongeren hun laatste
workshop van hun 6-delig programma aangeboden door het Kinderziekenhuis.
En die laatste workshop wordt ingekleed in het thema voetbal. Op het complex
van Ritterklub Jette & RSD.Jette organiseert Brussels Football een infomoment
over de inhoud van hun nieuwe samenwerking met het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Deze samenwerking berust op twee
aspecten. Enerzijds zullen kinderen die patiënt zijn van het ziekenhuis met één
van de drie verschillende pathologieën (obesitas, astma of psychiatrische
aandoeningen), periodiek een aangepaste voetbalactiviteit op maat
aangeboden krijgen. Anderzijds kunnen ook alle jeugdspelers, aangesloten bij
een Brusselse voetbalclub, snel medisch gescreend worden en in geval van een
(vermoedelijke) blessure binnen de week een afspraak bekomen bij de
desbetreffende sportarts.
“Sport kent heel wat voordelen waaronder de persoonlijkheidsontwikkeling en
de sociale integratie bij kinderen. Dit project draagt hieraan toe, zowel de
fysieke als mentale aspecten komen hier aan bod en daar zijn we fier op. Via dit
medisch verhaal werken we preventief en brengen we op een laagdrempelige
manier voetbal naar de jongeren van het ziekenhuis”, zegt Benjamin Vasseur,
Voorzitter van Brussels Football.
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Woensdag 13 november 2019 om 14.00 uur stellen ze samen het project voor
aan het grote publiek in de installaties van Ritterklub Jette & RSD.Jette met
daarop aansluitend een voetbalactiviteit voor de doelgroep.
Deze ondersteuning wordt aangeboden door onder andere sportarts Dr.
Raymond Edelman (ex-R.S.C.A.) en Nationale jeugdcoach David Van
Renterghem. Zij werkten de voorbije maanden nauw samen om oefeningen op
maat uit te werken die gelinkt zijn aan de medische pathologieën.
“Door al het mogelijke te doen voor het welzijn van het kind draagt ons
ziekenhuis bij aan de eigen ontwikkeling van het kind en zijn ontplooiing in de
samenleving. We zijn blij dat we vanuit onze medische professionaliteit dit
project naar een hoger niveau kunnen tillen. Sporten is gezond, het wordt ook
aan onze patiënten voorgesteld zodra hun medische toestand het toe laat, dus
ik ben zeer tevreden dat het Brussels Football samen met ons dit wil
vormgeven”, zegt Dirk Tielens, Algemeen Directeur ad interim van het
Kinderziekenhuis.
Praktisch
Waar: Accommodatie Heymbosch van Ritterklub Jette (rechtover het
ziekenhuis) : Jean Joseph Crocqlaan 50, 1090 Jette
■ Wanneer: woensdag 13 november 2019, van 13.30 uur tot 17.00 uur
■ Contactpersonen voor de pers:
■

Bent u graag aanwezig op 13/11 en/of heeft u graag een interview met Dr.
Edelman of Brussels Football, neem dan contact op met :
Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
Maud Rouillé – Communicatie verantwoordelijke
Maud.rouille@huderf.be
0490 493 111
Brussels Football
Marc Roosens – Executive Manager
mr@brusselsfoot.be
0475 308 010

