
Brussel, 29 mei 2015

Fedasil doet mee aan 20km 

Asielzoekers lopen de 20 km door Brussel   

Meer dan 120 asielzoekers en medewerkers van Fedasil, in totaal goed voor 32 nationaliteiten, lopen op zondag 31 

mei de 20 km door Brussel. Met deze deelname wil Fedasil de sportieve kant van het agentschap in de kijker zetten. 

Het is al de derde keer dat Fedasil, het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, op grote schaal meedoet aan 

de 20 km door Brussel. Dit sportieve evenement vormt stilaan een traditie binnen het agentschap.

Dit jaar gingen maar liefst 121 asielzoekers en collega’s enthousiast in op de oproep. De opvangcentra die deelnemen zijn: 

Bovigny, Broechem, Jodoigne, Kapellen, Klein Kasteeltje, Morlanwelz, Pondrôme, Rixensart, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Truiden, 

Sugny, en de hoofdzetel. Van de 121 deelnemers van het agentschap zijn bijna de helft asielzoekers, afkomstig van een der-

tigtal verschillende landen.

Jean-Pierre Luxen, directeur-generaal van Fedasil: “Zoals veel organisaties die meedoen aan dit evenement, vindt ook Fedasil 

de 20km door Brussel een kans om sport te koppelen aan een engagement voor een humanitaire zaak. We vinden het be-

langrijk om de asielzoekers hierbij te betrekken, zeker in de huidige context waarin duizenden migranten Europa proberen te 

bereiken via de Middellandse Zee.”

Voorbereidingen in de centra

Elk opvangcentrum voorzag de afgelopen weken training en voorbereiding. De bewoners en medewerkers hielden gezamen-

lijke loopsessies. De jongere deelnemers werden in hun voorbereiding begeleid door de opvoeders. 

In de opvangcentra van Fedasil worden gewoontegetrouw heel wat activiteiten georganiseerd om de bewoners een nuttige 

bezigheid of ontspanning te bieden. Sport wordt daarbij steeds erg gewaardeerd. Een loopwedstrijd als de 20 km door Brus-

sel vormt voor veel van de bewoners dan ook een uitdaging die ze maar al te graag aangaan. 

Op zondagochtend 31 mei verzamelt het Fedasil-team – herkenbaar aan hun eigen 20km-shirts en petjes - in het Jubelpark. 

Na afloop van de wedstrijd sluiten zij deze sportieve dag feestelijk af met een barbecue en prijsuitreiking in het opvangcen-

trum van Sint-Pieters-Woluwe. Collega’s en asielzoekers die niet mee lopen, vormen een supportersteam langs het parcours.

Meer weten? www.fedasil.be 
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Fedasil, hoofdzetel : Mieke Candaele, directeur Communicatie: +32 476 268 104

Fedasil, hoofdzetel: Lin Vanwayenbergh, medewerker Communicatie: +32 485 749 778
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