
 

 

 
PERSBERICHT  
 
Brussel, 8 september 2022 - Van 12 tot 17 september 2022 organiseert de Stad Brussel in samenwerking met de 
Internationale Schoolsportfederatie (ISF) “SHE RUNS”, een internationaal evenement dat door middel van de 
promotie van de vrouwensport pleit voor emancipatie, integratie, gendergelijkheid en een gezonde levensstijl. Zo’n 
2.500 jonge meisjes uit meer dan 15 landen en uit Brussel krijgen er een gevarieerd programma aangeboden. Op 
woensdag 14 september is iedereen welkom in het sportdorp op het De Brouckèreplein om gratis deel te nemen aan 
het sportfeest. 
 
Het evenement, dat is opgezet door de ISF, wordt georganiseerd in samenwerking met de Stad Brussel en benadrukt een 
gemeenschappelijke wens om de emancipatie van vrouwen te bevorderen door middel van sport, gendergelijkheid en, meer 
in het algemeen, de gezondheidsvoordelen van sport. 
 
Na een eerste editie in 2019 in Parijs zal het evenement bijna 2.500 jonge meisjes tussen 13 en 18 jaar samenbrengen in 
Brussel. De deelnemers zijn niet alleen uit Brussel afkomstig, maar ook uit meer dan 15 Europese landen. Ze ontmoeten 
elkaar in het kader van een inspirerend programma met culturele en sportieve activiteiten op iconische plaatsen in de 
hoofdstad. Ook ondernemerschap krijgt ruime aandacht.  
 
Het project geniet de steun van het programma Erasmus Plus Sport en van de Europese Commissie en VinylPlus. De planning 
is strak:  
- maandag 12/09: aankomst en verwelkoming van de internationale deelnemers. 
- dinsdag 13/09: aan de hand van een speurtocht door het hart van de hoofdstad ontdekken de jonge meisjes op speelse wijze 
het Brusselse erfgoed en leren ze alles over de geschiedenis van de stad en haar illustere vrouwen. 
- woensdag 14/09: van 10 tot 18 uur gratis sportdorp voor het publiek op het De Brouckèreplein. De Brusselse choreografe 
Jeny Bosenge geeft twee grootschalige danslessen (om 11.30 uur en om 16.00 uur) en in talrijke stands kunnen de bezoekers 
kennismaken met verschillende sportdisciplines. Om 14.00 uur zullen de schijnwerpers weer gericht zijn op de 2500 jonge 
deelnemers die voor hun plezier bijna 4 km door de straten van het stadscentrum zullen rennen. De burgemeester, de eerste 
schepen, de autoriteiten van de Europese Commissie en de vertegenwoordigers van ISF zullen aanwezig zijn bij de aftrap 
van de race. De prijsuitreiking vindt plaats om 17.00 uur. 
- donderdag 15/09: de deelnemers wonen een conferentie bij in zaal La Madeleine met inspirerende getuigenissen van enkele 
grote namen uit de wereld van de vrouwensport. Onder hen de Belgische en Franse meters van deze editie, Cynthia Bolingo 
en Malia Metella. De Brusselse sprintster heeft sinds kort het Belgisch record op de 400 meter op haar naam staan. Verder 
ook Kira Grünberg, een voormalige Oostenrijkse atlete die na een ernstig ongeval een tweede carrière begon, Nagin Ravand, 
voetbaltrainer en ondernemer, en Muriel Cottave Claudet, voorzitter van de Franstalige Belgische Rugby League en Geraldine 
Pons, sportdirecteur van het Eurosport/Discovery-kanaal. Met hun ervaring onderstrepen deze sprekers het belang van sport 
als een levensschool die zoveel meer oplevert dan de voldoening van een resultaat en naambekendheid. 
Eveneens op donderdag start een workshop die doorloopt tot vrijdag de 16de. Delegaties van zowel Belgische als 
buitenlandse jonge vrouwen zullen er projecten uitwerken die bijdragen tot het promoten van lichaamsbeweging voor meisjes 
in hun scholen en lokale gemeenschappen. 
- ter afsluiting van deze intense week is er op zaterdag 17/09 een conferentie met als thema "gendergelijkheid via sport op de 
weg naar duurzame gemeenschappen" in aanwezigheid van meer dan 200 internationale sportfiguren en andere deelnemers 
van diverse instellingen en bedrijven, waaronder het IOC, de Vrouwen van de Verenigde Naties en de Europese Commissie. 
 
"Ons project is multidimensionaal: deze jonge meisjes krijgen de kans om verschillende sporten te beoefenen en na te denken 
over gezondheidskwesties. Daarnaast zullen ze vaardigheden kunnen ontwikkelen, Brussel en zijn cultureel erfgoed 
ontdekken en zich bewust worden van hun vermogen om de lijnen van onze samenleving te verleggen in termen van 
gelijkheid", aldus Laurent Petrynka, voorzitter van de ISF. 
 
"Het is dan ook duidelijk dat dit evenement, naast het promoten van vrouwensport en meer bepaald sport in de openbare 
ruimte, de waarden benadrukt die Brussel zo na aan het hart liggen: integratie, gelijkheid, emancipatie en participatie", besluit 
Benoit Hellings, Eerste schepen en schepen van Klimaat en Sport van de Stad Brussel. 
 
Het volledige programma van het evenement is te vinden op www.sheruns.eu en www.tv.isfsport.org  
 
CONTACTADRESSEN: 
- Stad Brussel, kabinet van de Eerste schepen, schepen van Klimaat en Sport: François Descamps, francois.descamps@brucity.be, 
  +32 (0)474 90 28 39 
- ISF: Romain Fermon, romain.fermon@isfsports.org, +32472583197 
- Brussels Major Events vzw, organisator: Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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