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Geachte minister Muyters, 

Dames en heren, 

Beste G-sportfans, 

 

Sinds mijn dochter van acht honderduit vertelde over hoe zij,  op een Sporta dans-kamp,  samen 

met, en ik citeer:  ‘super goede en kei gemotiveerde rolstoeldansers’,  mocht trainen voor de grote 

slot show,  voel ik me meer dan ooit  verwant met G-Sport. En ja, die show was prachtig en zeer 

professioneel!  

 

Dat personen met een handicap in zo’n 223 sportclubs in de provincie Antwerpen terecht kunnen 

voor een stimulerend en volwaardig sportaanbod, verheugt me zeer.  Mede dankzij de inzet van al 

die clubs krijgen personen met een handicap,  elk op hun eigen tempo alle kansen om voluit voor 

hun sport te gaan, voldoende te bewegen, veel plezier te beleven en zichzelf sportief te blijven 

ontplooien.  

 

Inclusieve sportparticipatie en participatie tout court,  daar draait het om. Als elke inwoner alle 

kansen krijgt en wordt uitgedaagd levenslang gezond te bewegen en/of te sporten dan is ons doel 

bereikt. Kwaliteit, vernieuwing, openheid en samenwerking staan daarbij voorop.  

 

Het G-sportfonds van de provincie Antwerpen is zo’n initiatief. Samen met u draag ik het  een 

bijzonder warm hart toe.  Zo koester ik mijn titel: “eerste G-sportfan van het G-sportfonds”, als 

geen ander.  Echt trots en tevreden zal ik pas zijn,  als iedereen -te beginnen met jullie- dit 

voorbeeld wil volgen en weer anderen blijft overtuigen om in onze sporen te treden, en de G-sport 

te promoten, te helpen inburgeren, te steunen.  

 

Sporten met een handicap, dames en heren, is even weinig vanzelfsprekend als het lijkt. Zwemmen 

met één been, basketballen vanuit een rolstoel,  tafeltennissen als je dat kleine witte balletje niet of 

nauwelijks kan zien…Hoeveel extra concentratie en doorzettingsvermogen zijn daar voor nodig? En 

toch doen personen met een handicap het, met een vaak ongeziene verbetenheid.  
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Hun spirit, ingesteldheid, drive en doorzettingsvermogen spreken aan en ontnemen volgens mij 

iedereen om het even welk excuus om toch maar niet te moeten sporten of bewegen.  Met het G-

sportfonds maken we die waardering concreet en tastbaar.  En versterken we de kansen van  

personen met een handicap om díe sport te beoefenen die best beantwoordt aan de eigen dromen, 

mogelijkheden en verwachtingen.  

 

Van dit G-sportfonds van  provincie Antwerpen een weergaloos succes maken impliceert 

samenwerking. Een unieke samenwerking tussen de provincie, zoveel mogelijk van onze prachtige 

bedrijven die de provincie rijk is, de scholen, serviceclubs, verenigingen en organisaties en van 

mensen zoals jij en ik. Samen schrijven we een mooi verhaal. Samen houden we slechts één 

concreet doel voor ogen: mensen met een handicap alle kansen bieden om te voetballen, rugby, 

hockey, ping-pong, volley of tennis te spelen, aan atletiek te doen. Meer dan 6000 enthousiaste G-

sporters uit onze provincie een volwaardige sporttoekomst bieden, daar gaat het om. Dames en 

heren, u hoort het: het werk is nog lang niet af en de uitdagingen blijven groot. Vandaar mijn 

warme oproep: draag, net als de bedrijven en mensen die straks het woord zullen voeren en velen 

anderen, ook uw steentje bij. Alle steun is welkom. En laat ons zo, samen bouwen aan een mooie 

toekomst voor G-sport in onze provincie. De G-sporters van vandaag en morgen verdienen het en 

rekenen, net als wij, op úw gewaardeerde steun! 

 

Cathy Berx 

G-sportfan 

 
 


