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Jongeren De Zande krijgen voetbaltraining van
Vital Borkelmans
Brussel, 15 oktober 2015. Een 15-tal jongens en meisjes uit de gemeenschapsinstelling De

Zande krijgen sinds een paar weken voetbaltraining van Vital Borkelmans, exprofvoetballer en huidig assistent-coach bij de Rode Duivels. “Een geweldige ervaring
waardoor jongeren meer perspectief krijgen”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van
Jongerenwelzijn. “Sport als hefboom voor een beter leven.”
De groep traint een keer per week en om de twee weken spelen ze ook een wedstrijd tegen een ander
team. Het project kadert in ervaringsgericht leren.
“Jongeren oefenen nieuwe vaardigheden in een context buiten de voorziening”, zegt opvoedster Marlies,
één van de trekkers van het project: “Ze krijgen op die manier de kans om zich op een positieve manier
te onderscheiden. Zowel individueel als in groep. Hard trainen, discipline, fair play, leren verliezen, maar
ook proeven van de roes van een overwinning.”
“We proberen hen ook na hun verblijf in de instelling naar een club te leiden”, zegt Marlies. De instelling
probeert op die manier de samenleving binnen te halen in de werking, en omgekeerd de jongeren meer
in contact te laten komen met ‘buiten’’.
Motivatie
De jongeren kunnen zich zelf opgeven voor het team. Er zijn een paar voorwaarden aan verbonden.
Motivatie is belangrijk. Ze kunnen tijdelijk uit de ploeg worden gehaald als ze binnen hun leefgroep
gemaakte afspraken niet na komen.
Op dit moment zitten er 12 jongens en 3 meisjes in de ploeg. Elk met veel goesting en vaak met een pak
talent. “Een aantal onder hen kan het zeker maken bij een (semi)-professionele club”, meent Marlies.
Positief
Regelmatig worden er Bekende Voetballers uitgenodigd om tegen jongeren van De Zande te voetballen.
Vital Borkelmans was afgelopen zomer te gast. Hij was onder de indruk van de werking en stelde
spontaan voor om regelmatig de groep te trainen. Belangeloos.
“Ik doe dit voor de jongeren”, zegt Vital Borkelmans die zijn appreciatie voor de opvoeders en de
instelling uitspreekt. “Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om positief uitgedaagd te worden. Het
doet deugd te zien hoe gretig de jongeren op het plein staan. Als ik een steentje kan bijdragen om hen
perspectief te bieden in hun leven, dan doe ik dat oprecht graag. Sommige spelers hebben echt talent.
Ik hoop dat ze kunnen doorbreken”, besluit Borkelmans.
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De jongeren zelf reageren uitermate positief op ‘hun’ trainer. “We konden het eerst niet geloven”, zegt
één van hen. “We dachten dat het bij een éénmalig iets zou blijven, niet dus. Hij is echt betrokken en hij
coacht ons ook naast het veld. Dat we meer bereiken bijvoorbeeld door samen te werken dan er altijd
alleen voor te gaan.”
Borkelmans traint de groep wanneer zijn agenda dat toelaat. In periodes dat de Rode Duivels oefenen of
spelen is hij minder aanwezig en neemt Jeroen Vanthournout over, een profvoetballer bij KSV
Roeselare.

Info over de gemeenschapsinstelling:
De jongeren komen in een gemeenschapsinstelling na een beslissing van een jeugdrechter. Dit
kan na het vaststellen van een verontrustende leefsituatie (VOS) of als de jongere een als
misdrijf omschreven feit (MOF) pleegt. Afhankelijk van het dossier verblijft een jongere een paar
maanden in de instelling.
De Zande heeft 3 campussen: in Ruiselede, Beernem en Wingene.
Daarnaast zijn er nog gemeenschapsinstellingen in Mol en Everberg.

Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht om samen de zorgbehoefte
en ondersteu ningsnood van elk kind, jongere en pleeggast op een kwaliteitsvolle en
integrale manier te b eantwoorden.
Jongerenwelzijn wil samen kansen creëren.
www.jongerenwelzijn.be
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Belangrijk: gelieve voor dit project Vital Borkelmans zelf
niet te contacteren, alle verder info verloopt via Peter Jan
Bogaert.
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