
“Ik ben geboren en getogen
in Haspengouw en weet hoe
belangrijk de sector voor de
streek is”, zegt de Truiense
topkeeper Simon Mignolet.
“Toen de vraag werd gesteld
om samen te werken, was ik
meteen bereid mee te doen.
Op voorwaarde dat we met de
verkoop ook de ALS Liga zou-
den steunen. Ik steun dit goed
doel al mijn hele carrière om-
dat oom al tien jaar patiënt is.
Toch gaat het nog goed. Alle
respect voor hem. Hij volgt
mijn carrière. Hij was één van
mijn eerste supporters en dit
is iets kleins dat ik voor hem
kan terugdoen. Als ik hem zo
extra moed kan geven om te
blijven vechten, wil ik dat
graag doen.”

“Ik hoop dat mijn afbeelding
op de fruitverpakkingen en
mijn steun op sociale media
kan bijdragen om fondsen te
verzamelen voor onderzoek.
Van elke kilo fruit die op deze
manier verkocht wordt, gaat
één eurocent naar de ALS Li-
ga, die hiermee onderzoek
naar de spierziekte wil finan-
cieren”, aldus Mignolet. 

Fruit Innovation Farmers
steunt de actie. Dat is een
nieuwe groepering van vijf
fruittelers uit Haspengouw.
“De sector heeft het sinds de 
Ruslandcrisis niet gemakke-
lijk”, zegt Geert Claes, oprich-
ter van Fruit Innovation Far-
mers. “Wij zij verplicht om de
krachten te bundelen en de
verkoop en export in eigen
handen te nemen. Voor Enge-
land kunnen wij rekenen op

de steun van Simon. Wij ho-
pen dat zijn bekendheid daar
deuren kan openen voor ons.
Maar ook in onze supermark-
ten is de Rode Duivel een be-
kend gezicht. Wij hopen met
hem extra aandacht en ver-
koop te genereren. Door onze
unieke verpakking zijn onze
producten herkenbaar en
uniek. Wij willen zo de link
leggen naar de kwaliteit van
ons fruit. Door de samenwer-
king met Simon Mignolet
kunnen we op de exportmark-
ten, maar ook in onze eigen
supermarkten, het verschil
maken”, besluit Claes.

Aan de verkoop wordt ook
een wedstrijd gekoppeld
waarbij een meet & greet met
de Liverpool doelman in Li-
verpool te winnen valt. De
promotie van het Haspen-
gouwse fruit en de ALS Liga
kunnen bovendien rekenen
op de steun van Café de Paris,
een groot event dat het Trui-
ense stadsbestuur, hande-
laars en horeca op de Grote
Markt van Sint-Truiden zul-
len organiseren tijdens het
EK voetbal in Frankrijk. 

Simon Mignolet wordt het 
gezicht van Haspengouw-
se appelen en peren. Om 
de fruitsector te steunen 
én ten voordele van de 
ALS Liga. De nonkel van 
de Rode Duivel en doel-
man van Liverpool lijdt al 
tien jaar aan de dodelijke 
spierziekte.
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