Opbrengst van kunstwerken nationale doelman gaat naar ALS-Liga

Rode Duivel Simon Mignolet
gaat kunst maken met Pim Smit
LINTER/SINT-TRUIDEN

Kunstenaar Pim Smit
uit Linter heeft opnieuw
een bekende sporter beet.
Niemand minder dan
nationaal doelman Simon
Mignolet gaat samen met
Pim kunstwerken maken,
die vervolgens worden
geveild. De opbrengst
gaat naar de ALSLiga.
RAF VANMECHELEN

Nationaal doelman Simon
Mignolet stelde dinsdag zijn
eigen koffielijn voor in de
BFV Bloesembar in Sint
Truiden. De keeper opende
vorig jaar al een eigen kof
fiezaak in de fruitstad. De
TwenyTwo Inspired is, zo
als de koffiezaak van Simon,
een verwijzing naar zijn
rugnummer.
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“Ik heb een nonkel
die kampt met de
ziekte en ben ook
peter van de ALSLiga. Het ligt me dan
ook na aan het hart”
Maar op de persvoorstel
ling stuurde de doelman ook
ander nieuws de wereld in.
Simon kondigde eerder al
aan dat hij op 10 juni een
grote galadag op Stayen in
SintTruiden
organiseert
om fondsen in te zamelen
voor de dodelijke spierziek
te ALS. “Ik heb een nonkel

Pim Smit en Simon Mignolet kondigden hun samenwerking dinsdag aan.

die kampt met de ziekte en
ben ook peter van de ALS
Liga. Het ligt me dan ook na
aan het hart”, zegt de sport
man.

Eddy Merckx tot
Kim Clijsters
Mignolet gaat nu ook sa
menwerken met Pim Smit,
de gekende kunstenaar uit
Linter. “We gaan samen en
kele kunstwerken maken,
die tijdens de galaavond op
Stayen worden geveild. De
datum van die samenwer
king moet nog worden inge
past in mijn drukke agen
da”, zegt Simon Mignolet.

Het is niet de eerste keer
dat Pim Smit met een BV
samenwerkt. Eerder pas
seerden ook Imke Courtois,
Kim Clijsters, Delfine Per
soon, Eddy Merckx en Thi
baut Courtois al in zijn ate
lier.
Ook dat resultaat werd
steeds geveild voor het goe
de doel. Het project ‘Art
meets Sport’ van Smit loopt
al bijna tien jaar en bracht
al veel geld op voor goede
doelen.
“Er moet veel geld worden
opgehaald voor het onder
zoek naar de ziekte. In te
genstelling tot eerdere wer
ken die ik met sporters

maakte, ben ik dit keer van
plan om op de linkerkant
van het doek een Pim Smit
te maken en rechts een
uniek schilderij uit de han
den van Simon Mignolet”,
zegt Smit.
Dat de creatie van kunst
werken in het atelier vaak
voor mooie beelden zorgt,
werd al eerder door de top
sporters bewezen. “Onder
meer met Imke en Thibaut
Courtois dompelden we ook
voetballen in de verfem
mers, om ze vervolgens te
gen het doek te laten gooien
en shotten. Ik help natuur
lijk om er iets artistiek van
te maken.”

