PIM SMIT MAAKT KUNST VOOR ALS LIGA MET RODE DUIVEL

Mignolet is keeper voor het goede doel

Simon Mignolet zat zelf onder de vlekken na afloop van het
partijtje ‘kunstkeepen’ met Pim Smit. «Hopelijk heeft Pim
hier een goede douche staan», lachte hij.

Mijn nonkel lijdt zelf al tien jaar aan ALS. Dat
is de aanleiding om eens een groot
evenement op poten te zetten voor
de ALS Liga, die schitterend werk levert

Het spel vond plaats in het atelier van de kunstenaar. Daar
vlogen de verfspatten in het rond. Gelukkig droeg de keeper
een skibril om zijn ogen te beschermen. Foto Bollen

KUNSTENAAR PIM SMIT

ZOUTLEEUW
Kunstenaar Pim Smit uit Wommersom
en Rode Duivel Simon Mignolet maakten
het afgelopen weekend een aantal
kunstwerken ten voordele van de ALS
Liga. Dit gebeurde niet op de klassieke
manier, maar via ‘kunstkeepen’. De zo
gecreëerde doeken zullen geveild worden op de grote benefiet, die Mignolet op
10 juni inricht in het voetbalstadion van
Sint-Truiden. • VANESSA DEKEYZER •
Hij begon er een beetje aarzelend aan, want hij wist niet wat
te verwachten, maar doelman
Simon Mignolet kwam al snel
goed in actie en pakte de ene in
verf gedropte bal na de andere,
die hem werden toegespeeld
door kunstenaar Pim.
Kleine ballen, grote ballen,
voetballen, of volleyballen vlogen langs zijn oren in het atelier van Pim langs de Sint-Truidensesteenweg in Zoutleeuw.
Eerst werd er buiten op het
koertje een doek gemaakt. Simon kreeg de eer om eerst enkele spetters op het doek te
gooien. Zo start Pim immers al-

tijd zijn werken.
Voor de veiligheid overhandigde Pim aan Simon een skibril
en dat was absoluut niet overbodig, want de verfspatten vlogen massaal richting Mignolet,
die er na een tijdje zelf als een
kunstwerk uitzag.
«Dat vind ik niet erg», reageerde hij. «Vroeger maakte ik mezelf ook altijd graag vuil. Maar
hopelijk heeft Pim hier wel een
goede douche staan», voegde
hij er meteen lachend aan toe.
De hete temperaturen zorgden
ervoor dat het zweet van het
gezicht van de kunstenaar afparelde. Maar geen inspanning

Dit is het eindresultaat, dat zal geveild worden ten voordele van de ALS Liga.
is Pim te veel om kunst te maken voor het goede doel. Eerder
wist Pim onder meer Thibaut
Courtois, Kim Clijsters, Eddy
Merckx, Tia Hellebaut, Delfine
Persoon en Ben Crabbé te strikken om op een originele manier
kunst te maken. Zo zamelde hij
al meer dan 200.000 euro in
voor goede doelen. Dit keer
worden de werken geveild ten
voordele van de ALS Liga.

«Schitterend werk»
Mignolet zet op 10 juni een

grootse benefietdag op voor de
ALS Liga, waarvan hij ambassadeur is. Onder de noemer ALS
Simon Voetbalt nodigt hij een
honderdtal spelertjes uit op
Stayen voor een training. ‘s
Avonds is er de gala-avond ALS
Simon Dineert met tal van
kooktalent. De nonkel van Simon, Erwin Coppejans (40)
lijdt al tien jaar aan ALS. ALS is
een progressieve en dodelijke
ziekte. Doordat de motorische
zenuwcellen wegvallen, treedt
verlamming in. «Dit was de
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aanleiding om eens een groot
evenement op poten te zetten
voor de ALS Liga, die schitterend werk levert», vertelt Simon. Als symbolisch moment
werd Mignolet door Pim ingetapet om aan te tonen dat mensen met ALS zich gevangen
voelen in hun eigen lichaam.
«Ik hoop dat de werken een
mooi bedrag kunnen opleveren», zegt Simon. «Ik vind het
resultaat alvast heel mooi.» Alle
info over de benefiet vind je op
www.als.be/alssimon.

