Eerste Europese wedstrijd voor Meester Schoenpoetsers
Gouden borstels en € 2000 voor de laureaten

Persconferentie van maandag 7 mei 2018
Tijdens deze internationale wedstrijd op 26 mei kunnen bezoekers en nieuwsgierigen gratis
hun schoenen laten opblinken in de Sint-Hubertusgalerijen. Een unieke kans!

Voor de eerste keer komen de beste schoenpoetsers van Europa op 26 mei 2018 samen in
Brussel om hun diensten aan te bieden en hun kunnen te tonen. In de indrukwekkende Koninklijke SintHubertusgalerijen, vlak voor het Vaudeville Theater, kan iedereen tussen 11u en 19u gratis zijn
schoenen laten poetsen. Meerdere zetels staan klaar om liefhebbers van mooie schoenen te
verwelkomen.
Tijdens het gebeuren organiseert men een tombola waarmee kasjmieren borstels, poetsdozen
in cederhout en bonnen voor een poetsbeurt ter waarde van € 500 de deur uitgaan.
“We willen 26/5 tot de Europese Dag van de
Gepoetste Schoen uitroepen”, kondigt Marcello Faraggi,
voorzitter van de Europese Vereniging van
Schoenpoetsers – ESSA – Brussel, aan. Volgens hem zijn
schoenen immers “het visitekaartje van de mens”.
Marion Lemesre, Schepen van Economische
Zaken voor de Stad Brussel steunt deze eerste Europese
wedstrijd voor Meester Schoenpoetsers : “Deze oude
ambacht staat vandaag terug in de belangstelling en
verrijkt het leven van consumenten met kwaliteitsvolle
service. Het is daarom essentieel om deze ambachtslieden
te steunen”.
De beste Meester Schoenpoetsers uit onder
andere Frankrijk, Italië, Duitsland, België zullen hun
kunnen ten dienste stellen van de burgers.
De beste prestaties van de schoenpoetsers
tijdens de wedstrijd worden op het einde van de dag
bekroond met drie « Gouden Borstels ». Daarmee gaat,
dankzij de vele sponsors, waaronder de Federatie van

Europese Banken, een bedrag van € 2000 gepaard. Een jury van experten kent de prijzen toe voor drie
categorieën : “Techniek/Kwaliteit”, “Klantenservice” en “Beste Ondernemer”.
“Mensen denken dat het beroep van schoenpoetser verdwenen is. Dat het enkel nog in de oude
Amerikaanse films bestaat. Het is waar dat we niet talrijk meer zijn, maar we zijn aanwezig in Europa! U
kunt uw schoenen in Brussel, in Parijs of in Frankfurt perfect laten poetsen”, legt Marcello Faraggi uit.
Na jaren afwezigheid zette Faraggi het beroep van schoenpoetser terug op de kaart in België. In
2015 richtte hij het bedrijf Shoe Shine & More op in Brussel. Een jaar later stichtte hij samen met
collega’s uit diverse landen de Europese Vereniging voor Schoenpoetsers op, gebaseerd in Brussel. De
Europese wedstrijd voor Meester Schoenpoetsers is het eerste grote evenement van de vzw.
Sponsors Dirk Devreese van SIEGOL en Marc Tinella van S.C. Johnson Bama onderstrepen het
belang van de juiste producten voor het perfecte onderhoud van leren schoenen. “Op lange termijn is
het voordeliger om in kwaliteitsvolle schoenen te investeren en deze goed te onderhouden”, preciseert
Dirk Devreese.
————————————————U kan gratis uw leren schoenen laten poetsen op 26 mei 2018 (mogelijkheid tot opnames en foto’s).
Meer info: VZW European Shoe Shine Association (ESSA), opgericht in 2016 te Brussel. Vereniging voor
Meester Schoenpoetsers in Europa.
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