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SCHILDE
Opbrengt vastenactie voor Hope Benefiet piekt mede dankzij kleine Lewis Suply (3)

700 stappers Sint-Ludgardis
zorgen voor recordbedrag
Michael Van Der Voort, Bonny Van den Bergh en kleine Lewis Suply van de vzw Hope Benefiet zijn door het dolle heen met de cheque. FOTO JAN AUMAN

18.000 euro. Nooit eerder kreeg
de Sint-Ludgardisschool zo veel
geld bij elkaar voor haar goede
doel in de vastenperiode als dit
jaar. “Onze leerlingen waren extra gemotiveerd omdat Lewis (3),
het zoontje van wijlen Rupert Suply met zijn vzw Hope Benefiet,
hier sinds kort in het kleuterklasje zit”, aldus juf Sofie Goorden
van de werkgroep vastenwerking.
De traditie om tijdens de vastenperiode acties op het getouw te
zetten voor een goed doel, bestaat
al lang in de Sint-Ludgardisschool. De sponsortocht, waarvoor gisteren alle ruim zevenhonderd leerlingen samen met hun
leerkrachten op stap gingen,
vormde de apotheose van wekenlang geld inzamelen. Het zorgde
overal in Schilde voor mooie taferelen, want voor het eerst stapten
ook alle kleutertjes mee op. Naargelang hun leeftijd legden de kinderen afstanden af van 1 tot 20 ki-

lometer in de wijde omgeving
rond de school in de Heidedreef.
“We doen die tocht in de eerste
plaats om onze vele sponsors te
bedanken. Daar was dit jaar zeker
reden toe”, aldus juf Sofie Goorden van de werkgroep vastenwerking. “18.000 euro is echt een immens bedrag, dat onze kinderen
bij elkaar hebben gebracht. De
kans bestaat zelfs dat daar nog
wat bijkomt.”

Hope on Wheels
De keuze van het goede doel is
niet vreemd aan dit succes: de
vzw Hope Benefiet. Dat is het
geesteskind van Rupert Suply. Bijna drie jaar geleden moest de
eeuwige optimist Rupert zelf, na
jarenlang vechten en meer dan
650 chemo’s, de strijd tegen kanker opgeven op amper 30-jarige
leeftijd. Zijn vroege dood kwam
amper een halfjaar nadat de Antwerpse dj en ex-topsporter met
zijn partner Bonny Van den Bergh

de trotse ouders waren geworden
van een flinke zoon Lewis.
Ruperts vrienden en partner zetten zijn goede werk intussen verder. Ze blijven geld inzamelen
voor kankeronderzoek, maar ook
om mensen die getroffen worden
ziekte of zware tegenslag te helpen, in de geest van de stichter.
Weduwe Bonny Van den Bergh is
heel blij dat ook de Sint-Ludgardisschool, waar zoontje Lewis,
sinds kort in het instapklasje zit,
Hope Benefiet wilde steunen.
En hoe. “Het ingezamelde bedrag overtreft alle verwachtingen”, aldus een ontroerde Bonny,
nadat ze gisteren de symbolische
cheques in ontvangst had genomen in het bijzijn van alle leerlingen. “We kunnen dankzij deze bijdrage onze intussen vierde Hope
On Wheels schenken aan een ziekenhuis in de omgeving. In het
Universitair Ziekenhuis van Wilrijk, dat van Jette en het ziekenhuis Sint-Jozef in Malle staat al

zo’n bijzonder en polyvalent houten speeltuig in de vorm van een
VW-oldtimerbusje.”
“De school mag zelf de bestemming voor ons vierde exemplaar
kiezen. Het geeft kinderen, zieke,
maar ook gezonde broertjes en
zusjes, afleiding tijdens de lange
uren en dagen die ze in het kader
van hun eigen therapie of tijdens
de behandeling van hun mama,
papa, broertje of zusje ook zelf in
het ziekenhuis moeten doorbrengen. Het houten speeltuig is uitgerust met computerschermen en
educatieve spelletjes, maar ook
het draaiende stuurwiel is best attractief voor de kleinsten.”

Broertje
Directeur Eddy Smedts van de
Sint-Ludgardisschool staat zelf te
kijken van de opbrengst, die wellicht toelaat dat naast het grote
speeltuig nog een kleinere variant
kan aangekocht worden. “De aanwezigheid van Lewis heeft duide-

lijk voor een extra stimulans gezorgd”, aldus Smedts. Het guitige
kereltje vergezelde zijn mama
trots op het podium om de cheques in ontvangt te nemen.
“Hij is nog wat jong om dit allemaal te kunnen kaderen, maar
dat het geld naar het goede werk
van zijn papa gaat, beseft hij maar
al te goed”, aldus Bonny. Zij werd
ook vergezeld door Liam, het zeven maanden geleden geboren
broertje van Lewis. “Ik heb opnieuw de liefde gevonden, ja, bij
Benoit. Maar de ouders van Rupert begrijpen dat goed. We blijven met ons nieuw samengesteld
gezinnetje even welkom bij hen
en ik blijf Hope Benefiet van Rupert en zijn vrienden uiteraard
voluit steunen. Op 9 juni hopen
we weer tweeduizend mensen bijeen te krijgen voor de Hope
Sports Day in Bar Brial in Mortsel.
Het wordt al de zevende editie
van dat familie-evenement.”
JAN AUMAN

SCHOTEN
Ook tweede kunstgrasveld in gemeente komt in sportpark De Zeurt

Simikos hoopt kunstgrasveld al
in augustus te kunnen inspelen
Ook het tweede kunstgrasveld
van Schoten wordt aangelegd in
sportpark De Zeurt. Het zal vooral
gebruikt worden door de dertig
ploegen van voetbalclub Simikos.
De gemeente en de Vlaamse
overheid dragen twee derde van
de investeringskost van 390.000
euro. Simikos zal de rest zelf
financieren via een afbetaling aan
de gemeente. De gemeenteraad
keurde het dossier goed.
Kris De Clippeleir, voorzitter
van de op zes na grootste voetbalclub van Voetbal Vlaanderen

in de provincie Antwerpen, kan
niet wachten tot de werken beginnen. “Ons A-veld, naast de
kantine, is helemaal kapot gespeeld. Het is daar dat het kunstgrasveld moet komen. We hopen
er al in augustus over te kunnen
beschikken”, aldus De Clippeleir.
Burgemeester Maarten De
Veuster (N-VA), die lang zelf in
de spits stond bij verschillende
elftallen van Simikos, acht die timing niet onrealistisch. “Ook de
eerdere aanleg van het kunstgraskorfbalveld op precies dezelfde grasmat, wat verder in het

sportpark, verliep heel vlot. Na
een halfjaar gebruik is de evaluatie heel positief. Naast hoofdgebruiker korfbalclub ASKC trainden ook de voetbalclubs van Simikos en Koningshof er al. Ook
op het nieuwe veld is het de bedoeling tot een wisselwerking te
komen.”
Niemand stemde tegen dit
tweede kunstgrasveld, al hadden
zowel Peter Arnauw (Groen) als
vooral Peter Van Aken (Vlaams
Belang) heel wat bedenkingen
bij de vermeende risico’s voor
mens en milieu, verbonden aan

Onder meer dit jeugdteam van Simikos zal gebruik kunnen maken van
het nieuwe kunstgrasveld op De Zeurt. FOTO JAN AUMAN

de gebruikte ondergrond. Maar
hun pleidooi om liever te investeren in een nieuw sportveld van
echt gras, viel in dovemansoren.
Schepen van Sport Paul De Swaef (N-VA) wees erop dat het dos-

sier door de milieudienst en tal
van andere instanties onderzocht en goedgekeurd werd.
“Sporten op dit kunstgrasveld zal
kunnen zonder risico op de gezondheid”, aldus De Swaef. (jaa)

