
  

BELGIAN HOMELESS CUP EN PANINI: EEN VERENIGENDE BOODSCHAP IN EEN          
VERZAMELALBUM 
 
Brussel - 7 december 2018 - De liefde voor een team is universeel, van de speler                
bij de Belgian Homeless Cup die kracht put uit voetbal tot de supporter die de               
Panini-stickers van zijn favoriete club voor niets in de wereld wil missen. De             
campagne My Team, My Home van de Belgian Homeless Cup brengt de kracht             
van een team en de liefde voor voetbal samen in een campagnebeeld dat             
opgenomen werd in het Panini-album Football 2019. 
 
Sla je het nieuwe album open, dan ontdek je al snel de campagne My Team, My Home                 
van de Belgian Homeless Cup. Panini staat pal achter het beeld en de boodschap van de                
campagne en nam het daarom met plezier op in het album.  
 
My Team, My Home: verschillende teams, hetzelfde gevoel 
Of het nu de warmte van de kleedkamer is of de adrenaline op het veld, de roes 
van de overwinning of het verdriet van een nederlaag. Bij de Belgian Homeless Cup              
worden lief en leed gedeeld. Mensen die kampen met dak- of thuisloosheid vinden er              
meer dan enkel ploegmaats. Ze vinden er ook een thuis. 
 
Ongeacht afkomst, leeftijd of levenswandel is het gevoel van een kleedkamer binnen te             
stappen en er een thuis te vinden universeel. Het geeft vleugels aan de spelers van de                
Belgian Homeless Cup, mannen en vrouwen die kampen met dak- of thuisloosheid en die              
in hun team een positieve identiteit en ploegmakkers vinden. Ze vinden er vooral ook              
energie om hun leven een nieuwe wending te geven. 
 
Voetbal motiveert miljoenen Belgen om zich elk weekend overal ten lande op en rond              
voetbalvelden te verzamelen en deel uit te maken van een voetbalfamilie. Het Belgische             
profvoetbal is zich bewust van de kracht van dit familiegevoel en besloot om het              
campagnebeeld centraal te stellen bij haar traditionele kerstactie, waarvan de opbrengst           
naar de Belgian Homeless Cup gaat.  
 
Het Panini album: verschillende teams, dezelfde passie 
Fans van pakweg Club Brugge, Standard, KAA Gent en Anderlecht staan dan wel geregeld              
tegenover elkaar bij wedstrijden, ze vinden elkaar ook rond het beroemde Panini-album            
om kaarten te wisselen. De tomeloze passie die supporters voor hun team tonen, is              
immers dezelfde die alle Panini-verzamelaars voelen. 
 
Panini maakte in haar album plaats om dit universele gevoel in één beeld in haar boek op                 
te nemen (binnenkant achteromslag) en zo haar steun te betuigen aan de Belgian             
Homeless Cup. Elk team van de homeless cup ontvangt daarnaast een aantal exemplaren             
van dit verzamelalbum, met de stickers van hun eigen club er al bij. 
 
 
 

 
 

Subsidies-subsides: Vlaamse Gemeenschap, VGC, Federale Overheid/Gouvernement fédéral, 
Région wallonne, COCOF 
Partners: ENGIE, CERA, Pro League, KBVB/URBSFA 
  



  

Contactpersonen 
● Belgian Homeless Cup: Bert Ballegeer (coördinator), bert@belgianhomelesscup.be       

| tel. 0493 63 57 52 52 
● Panini: Virginie Peres-Vogels (marketing en communicatie), v.peres@panini.be  

        | Tel. 02 386 42 52 52 52 52 
 
Meer weten over de Belgian Homeless Cup 
De Belgian Homeless Cup gebruikt voetbal om aan de re-integratie in de samenleving te              
werken van mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Hiervoor werkt zij samen met              
de KBVB en de Pro League enerzijds en sociale organisaties anderzijds. 
Wij geven mensen die kampen met dak- of thuisloosheid de mogelijkheid om tot een              
voetbalclub te behoren. Door de kracht van voetbal en de warmte van de groep, door er                
te zijn voor elkaar op en naast het terrein en dankzij de positieve identiteit die daaruit                
voortvloeit, is een team van de Belgian Homeless Cup meer dan de som van individuen.               
Het wordt een echte thuis, een stevige basis om stappen vooruit te zetten en zich               
opnieuw te integreren in de samenleving. 
 
Doorheen het jaar trainen 39 teams, goed voor een totaal van 1000 trainingssessies per              
jaar. Wekelijks voetballen 550 spelers bij onze teams. De teams zelf zijn trouwens             
stevige samenwerkingen: rond de teams zijn 24 voetbalclubs, 71 sociale organisaties en            
10 stedelijke diensten betrokken. 
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Of het nu de warmte van de kleedkamer is of de adrenaline op het veld, de 
roes van de overwinning of het verdriet van een nederlaag. Bij de Belgian 
Homeless Cup delen we lief en leed. Onze spelers vinden in hun team meer 
dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.

Que ce soit la chaleur du vestiaire ou l’adrénaline sur le terrain, l’ivresse 
de la victoire ou la tristesse de la défaite. A la Belgian Homeless Cup, nous 
partageons les joies comme les peines. Dans leur équipe, nos joueurs 
trouvent plus que des coéquipiers, ils y trouvent aussi un chez-soi.


