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Beste Inner Wheel vriendinnen, 

Vanaf dit jaar lanceert Inner Wheel Belgium-Luxembourg met zijn 75 clubs (3 districten) een 

Nationale Inner Wheel  ‘wandelactie’  met als thema van dit jaar:   

“WALKING FOR SPECIAL OLYMPICS BELGIUM” 

Een sportieve uitdaging voor jong en oud waarmee we samen met familie, vrienden en 

kennissen… massaal steun gaan verlenen aan deze prachtige organisatie, die net als Inner 

Wheel veel te weinig bekend is en steevast wordt verward met Paralympics (Olympische 

Spelen voor topsporters met een fysische  beperking).    

Wat is “Special Olympics”? 

Door middel van aangepaste sport- en non-sportprogramma’s wil Special Olympics 

(www.special-olympics.be) bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van personen met 

een verstandelijke beperking en tevens hun sociale integratie en erkenning bevorderen.  

De organisatie werd in 1968 opgericht door Eunice Kennedy, zus van president John Kennedy. 

Ze werd hiertoe geïnspireerd door het feit dat haar zus Rosemary met wie ze een heel nauwe 

band had, een verstandelijke beperking had. Eunice is overleden in 2009, haar zoon Timothy 

Shriver, is sinds 1996 voorzitter van Special Olympics. 

In België – ons land telt 165.000 mensen met een verstandelijke beperking - vormen de 

jaarlijkse “Nationale Spelen” die steeds plaatsvinden tijdens het Hemelvaartweekend en dit 

afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, het sportieve hoogtepunt van het jaar voor 

méér dan 3440 atleten met een verstandelijke beperking en hun coaches en begeleiders.  

De eed die alle sporters afleggen voor de wedstrijden is: "Ik hoop dat ik win. Maar als ik niet 

win, laat mij dan moedig een poging doen.". Het motto voor alle Special Olympics 

evenementen is: meedoen is belangrijker dan winnen. 

SOB is ook internationaal aanwezig, net als zo’n 193 andere landen, met onder meer de 

deelname van Belgische atleten met een verstandelijke beperking aan de Wereldzomer-, 

Wereldwinter- en Europese Spelen.  

In 2020 en dit jaar hebben de Nationale Spelen van België wegens Corona “virtueel” 

plaatsgevonden. In 2022 zullen ze weer “normaal” doorgaan in Ottignies-Louvain-la-Neuve 

van donderdag 26 tot zaterdag 28 mei. 

http://www.special-olympics.be/
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https://virtualgames.special-olympics.be/nl/#faq                              

Via het project “Special Olympics Courts of Dreams” willen wij SOB helpen om sportvelden 

naar de atleten te brengen. Dit gebeurt door de aankoop van kunststof tegels bij VersaCourt.  

Eén sporttegel kost € 6,5 en daarvan wordt door VersaCourt € 3 geschonken aan SOB. Het 

aanbrengen van onze naam en ons logo op een volledig sportveld kost € 800.     

 

Wij nodigen alle leden van onze 75 clubs (3 districten) uit om voor SOB mee te wandelen in 

de periode van september - november 2021.     

Iedere club organiseert zelf een eigen wandeltraject en iedere wandelaar betaalt een bedrag 

voor zijn deelname aan de wandeling. De deelnameprijs hangt van jullie formule af. Het is de 

bedoeling dat zoveel mogelijk lokale handelaars overhaald worden om met een hapje of 

drankje een zichtbare sponsor te zijn en om zelf zo weinig mogelijk kosten te hebben.  

Er zijn verschillende wandelopties mogelijk: 

- Individuele wandelingen (3-5-7…. km) met door lokale handelaars gesponsorde 

producten (mogelijkheid om alzo wandelingen te verkopen gedurende bijv. een maand 

en waar men enkel een ophaalpunt van de (rug)zakjes met sponsor producten + route 

dient te voorzien); 
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- Gezamenlijke wandeling met trefpunten waar een versnapering of verfrissing wordt 

aangeboden; 

- Gezamenlijke wandeling met als afsluiter een BBQ of gezamenlijk eet/dans/drinkfeest. 

Naast het inzamelen van zoveel mogelijk fondsen willen wij zoveel mogelijk visibiliteit zowel 

voor onszelf als voor SOB bekomen. SOB gaat ons hierbij helpen en stelt het volgende voor: 

- Een Franstalige en een Nederlandstalige SOB atleet een boodschap laten inspreken; 

- Ondersteuning via beelden op sociale media en dit kan gebeuren bij de oproep tot de 

wandelingen, in de loop van het project en op het einde van de wandeling; 

- Een club kan zijn wandeling eindigen in een instelling waar later een sportveld zal 

geïnstalleerd worden.  Atleten van deze instelling kunnen meestappen; 

- SOB atleten en/of vrouwelijke SOB ambassadeurs (Tia Hellebaut, Kim Clijsters, Ann 

Wauters, Kim Gevaert, Tessa Willaert, Sabine Appelmans, Olivia Borlée) mobiliseren 

om mee te stappen. 

Met de totale opbrengst van alle wandelingen zullen wij “sporttegels” voor een volledig 

(voetbal, basket….) veld aankopen en hierin onze Inner Wheel naam en logo laten graveren 

zodat het blijvend onze naam draagt. Idealiter zouden meerdere sportvelden moeten kunnen 

geschonken worden.   

De apotheose van ons project “Walking for Special Olympics 

Belgium” is dinsdag 8 maart 2022, Internationale Vrouwendag. 

Op die dag willen wij met onze Inner Wheel leden te Brussel zeer talrijk en zeer zichtbaar 

(hesjes met IW logo, paraplu’s met logo …) aanwezig zijn, het eindresultaat van het project 

communiceren en heel veel media aandacht krijgen. Aanwezigheid van atleten en 

vrouwelijke SOB ambassadeurs in de mate van het mogelijke.  

                                                             

Mogen wij jullie vragen: 

- of jullie in eigen regio een instelling kennen voor mensen met een mentale beperking; 
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- om jullie wandeltrajecten uit te werken (indien gewenst kunnen we helpen voor de 

keuze van een wandeling in jullie regio);  

- ons de data van de wandelingen en het aantal kilometers te bezorgen, zodat we een 

kalender van de data kunnen opmaken en SOB op de hoogte brengen i.v.m. de 

aanwezigheid van een atleet of ambassadeur op jullie wandeling. 

Inner Wheel zorgt in de loop van het project voor: 

- een informatieblaadje voor de clubs; 

-  gesponsorde fluo hesjes met IW logo, affiches, paraplu’s, ballonnen …; 

- een specifieke Facebook pagina waar alle clubs hun wandelingen mogen aanduiden 

met daarna foto’s en het aantal deelnemers;  

- een contactpersoon per district die jullie kan helpen bij alle mogelijke info en 

praktische vragen. 

Laat de wereld zien dat alle leden van Inner Wheel Belgium-Luxembourg zich dit jaar 

inzetten voor hun steun aan Special Olympics Belgium! 

Wandelen jullie mee???? 

 

Sonia STEVENS, gouverneur D217 (2020-2022) 

Marleen VAN GORP, gouverneur D62 (2020-2021)  

Francine COGHE, gouverneur D62 (2021-2022)  

Brigitte MANNES, gouverneur D163 (2020-2022) 

 

                

 


