PERSBERICHT
Brussel, 5 augustus 2021 – De BXL TOUR, die op zondag 29 augustus plaatsvindt, zal als platform fungeren
voor twee participatieve projecten die aandacht vragen voor sociale integratie, een van de sleutelwoorden
van de Stad Brussel.
De Stad Brussel is al jaren betrokken bij participatieve activiteiten ter ondersteuning van de sociale integratie.
Daarom worden er twee projecten georganiseerd die deze waarden uitdragen als onderdeel van BXL TOUR, de 40
km lange race door de straten van de hoofdstad, waarvan op zondag 29 augustus de vijfde editie zal plaatsvinden.
On the Road to BXL TOUR
Voor het tweede opeenvolgende jaar brengt dit project Brusselse jongeren samen om hen kennis te laten maken
met de fiets. Het is de bedoeling hen bij de voorbereiding van BXL TOUR te betrekken, zodat ze er uiteindelijk ook
kunnen aan deelnemen en de race uitrijden.
Ter promotie van de vrouwensport staan dit jaar een twintigtal meisjes in de schijnwerpers.
Verschillende Brusselse wielersportverenigingen bieden vanaf zaterdag 7 augustus het opleidingsprogramma aan
dat de deelnemers de theoretische en praktische middelen zal aanreiken om hun doel te bereiken.
Amal Amjahid, achtvoudig wereldkampioen Braziliaans jiujitsu, en Jill Boon en Emilie Sinia, ijshockeykampioenen,
zullen eveneens introducties geven met betrekking tot hun sportdisciplines.
De Stad en de organisatoren willen de deelnemers een leuke en verrijkende ervaring bieden en hen zo vertrouwd
maken met de fiets, een transportmiddel dat steeds populairder wordt, en hen ook met andere sporten laten
kennismaken.
"De inclusie en vertegenwoordiging van vrouwen in de sport vind ik persoonlijk erg belangrijk. Ik ben dan ook erg
blij met dit initiatief, dat getuigt van een positieve evolutie in de vrouwensport in Brussel. Het is ook belangrijk dat
jonge meisjes veilig en zelfverzekerd toegang hebben tot dit duurzame vervoermiddel," aldus Delphine Houba,
Schepen voor Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen.
Special Olympics Belgium
Om de duurzame integratie van mensen met een handicap te bevorderen, verwelkomt BXL TOUR dit jaar
voor het eerst een twintigtal leden van de Special Olympics Belgium. Deze atleten met een verstandelijke
handicap rijden op een tandem, vergezeld van een unified partner (zonder verstandelijke handicap) aan het
stuur. Hun avontuur begint halverwege het parcours (in de buurt van de RTBF-VRT): daar sluiten ze achter
het peloton aan en rijden ze 20 km verder samen over de finishlijn.
"Sport is niet alleen een belangrijke hefboom voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid – sport
verenigt ook, het werkt ongelijkheden weg en brengt mensen samen. Het is daarom cruciaal om sport in dienst te
stellen van integratie en burgerparticipatie. De Stad Brussel maakt er een erezaak van om deze waarden centraal
te stellen in een evenement als BXL TOUR, dat in de loop der jaren zijn plaats heeft veroverd in het aanbod van de
semiprofessionele en amateurwielersport," besluit Benoit Hellings, Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport.
De twee projecten en BXL TOUR zullen worden georganiseerd met inachtneming van de
gezondheidsvoorschriften.
www.bxltour.be
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