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Brussel, 9 september 2014 
 

De Olympische vlam komt toe in België! 

750 vrijwilligers van Belfius staan klaar om de organisatoren van de 

Special Olympics Europese Zomerspelen 2014 bij te staan 

 

 
 

Op 4 september werd de vlam van de hoop op traditionele wijze aangestoken in een oude tempel in 

Alexandropolis in Griekenland. Deze morgen is de vlam van de hoop, samen met de Griekse 

delegatie, op Belgische bodem geland. Het is het begin van een reeks Torch Runs ter gelegenheid 

van de Special Olympics doorheen het ganse land waarvan de eerste vandaag om 16 u. aan het 

Europese Parlement van start gaat. 

Vanaf vandaag tot 20 september 2014 verwelkomt België voor het eerst de Special Olympics Europese 
Zomerspelen (SO2014). Op dit gerenommeerde internationale sportevenement worden meer dan 2 000 
atleten met een verstandelijke beperking, 1 000 trainers, honderden scheidsrechters en meer dan 2 500 
familieleden en vrienden verwacht. Een sportieve afspraak waarop 750 enthousiaste Belfius-medewerkers 
niet konden ontbreken. 
 
Als historische partner van de lokale publieke sector in België twijfelde Belfius geen seconde om het “Host 
Town Program” te steunen waarbij de deelnemers van de verschillende internationale delegaties een 
onderkomen vinden verspreid over het ganse land. Maar daarnaast heeft Belfius ook zijn eigen 
medewerkers de voorbije maanden aangemoedigd om zich als vrijwilliger op te geven voor de organisatie 
van de Special Olympics Europese Zomerspelen 2014.  
 
Een oproep die duidelijk niet in dovemansoren is gevallen, want niet minder dan 750 vrijwilligers van 
Belfius, het topmanagement inbegrepen, hebben zich geëngageerd om de organisatoren tijdens de 
Spelen een handje te komen toesteken. Een tiental van hen, waaronder Marc Raisière, CEO van Belfius, 
vergezelt de vlam deze namiddag op haar tocht door de straten van Brussel.  
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