170 kinderen en prins Laurent
op benefiettraining Mignolet
SINT-TRUIDEN

Mathias en Alexander liepen prins Laurent
tegen het lijf op de parking van Stayen.
W

Voor de kinderen was het zaterdag alvast een onvergetelijk moment. Na de inschrijving, waarbij
ze ook een T-shirt met daarop Simons foto kregen, konden ze ook
trainen met de imposante voetballer.
“Simon is mijn grote idool”, zegt
Dieter (10) die bij VV ZepperenBrustem keept. “We kregen echt
tips van Simon en dat is natuurlijk altijd leuk. Zo’n kans krijg je
zelden. Ik keek er lang naar uit.”
Ook Lhoris (8) uit Wallonië is
onder de indruk. De jongen speelt
bij Jeuk. “Het is natuurlijk een
erg goede keeper en we kunnen
van hem heel wat leren, maar
mijn grote idool is wel Ronaldo”,
zegt de jongen.
Mignolet nam zaterdag ook uitgebreid de tijd om met de kinderen te praten, handtekeningen uit
te delen en selfies te maken. (vrs)

VRS

De nationale doelman is peter
van de ALS Liga en heeft zelf een
nonkel die tegen de ziekte vecht.
Na ‘ALS Simon voetbalt’ was er ’s
avonds ook nog ‘ALS Simon dineert’ op Stayen. Meer dan vierhonderd gasten betaalden elk
200 euro. Naast heel wat bekende
gezichten uit de voetbalwereld,
schoof ook prins Laurent mee
aan tafel. Mathias en Alexander
konden alvast een foto met Laurent scoren.
Tijdens het galadiner werden
ook de werken van kunstenaar
Pim Smit uit Linter geveild. Mignolet was twee weken geleden te
gast in het atelier van Smit in
Zoutleeuw. Ze brachten uiteindelijk zo’n 7.000 euro op.
Mignolet heeft zelf een oom die
kampt met de ziekte, en het goede
doel ligt hem dan ook na aan het
hart. “Ik ben nu al enkele jaren
ambassadeur van de liga. Ik probeer ook heel wat vrije tijd aan de
liga te spenderen. Deze zomer is
er geen WK of EK en daarom
span ik me nu extra in. Het wetenschappelijk onderzoek kan
enkel vooruitgaan als er geld is. Ik
werk er graag aan mee”, zegt hij.

HBVL

Honderdzeventig kinderen
namen zaterdag deel aan de
voetbaltraining van Simon
Mignolet op Stayen in SintTruiden. De keeper organiseerde het evenement om
fondsen in te zamelen voor
de strijd tegen de dodelijke
spierziekte ALS.

W

Zowel Rode Duivel Simon Mignolet als de jonge voetballertjes genoten van de training.

