
 

 

 
 
 

PERSBERICHT 
 
Brussel, 13 september 2022 - Het is zover! Tot zaterdag 17 september organiseert de Stad Brussel in 
samenwerking met de Internationale Schoolsportfederatie (ISF) "SHE RUNS". Dit internationale 
evenement bevordert vrouwensport en biedt een breed scala aan activiteiten voor honderden jonge 
deelneemsters uit meer dan 15 landen over de hele wereld en uit Brussel. Morgen, woensdag 14 
september, opent een gratis sportdorp zijn deuren op het De Brouckèreplein. Iedereen is welkom van 10 
tot 18 uur om deel te nemen aan dit sportfeest! 
 
Dit door het ISF opgezette evenement wordt samen met de Stad Brussel georganiseerd. Het onderstreept hun 
gemeenschappelijke wil om de vrouwenemancipatie door sport, gendergelijkheid en, meer in het algemeen, de 
gezondheidsvoordelen van sport te bevorderen. 
 
De talrijke deelneemsters, meisjes van 13 tot 18 jaar uit meer dan 15 landen in Europa en Brussel, zullen elkaar 
ontmoeten rond culturele, sportieve, ondernemende en inspirerende activiteiten op emblematische plaatsen van 
de hoofdstad. 
 
In het drukke programma van deze week opent een gratis sportdorp zijn deuren op het De Brouckèreplein. Van 
10 tot 18 uur zullen talrijke stands het publiek verwelkomen om verschillende sportdisciplines te ontdekken. De 
Brusselse choreografe Jeny Bosenge zal het plein opvrolijken met twee reuzedanslessen om 11.30 uur en 16.00 
uur. Om 14.00 uur komen de straten van het stadscentrum tot leven met een 4 km loop waarbij iedereen welkom 
is. De aftrap wordt gegeven door de burgemeester en de eerste schepen van de Stad Brussel, de autoriteiten van 
de Europese Commissie, vertegenwoordigers van het ISF, Jean-Michel Saive, voorzitter van het COIB en Olivia 
Borlée, Olympisch kampioene van de 4x100 estafette. De prijsuitreiking vindt plaats om 17.00 uur. 
 
Andere activiteiten vinden plaats tot zaterdag 17. Op die dag wordt het evenement afgesloten met een conferentie 
over het thema "Gendergelijkheid door sport op weg naar duurzame gemeenschappen", in aanwezigheid van 
meer dan 200 internationale sportleiders en andere deelnemers van verschillende instellingen en samenlevingen, 
waaronder het IOC en de Vrouwen van de Verenigde Naties en de Europese Commissie. 
 
www.sheruns.eu en www.tv.isfsport.org  
 
 
CONTACTEN : 
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 asbl, organisator : Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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