Press release

Meet the World voetbaltoernooien nu ook in België
De levensomstandigheden in de wereld kunnen van plaats tot plaats dramatisch variëren.
SKF, een toonaangevende Zweedse leverancier van producten en oplossingen op het
gebied van kogellagers, wil met zijn Care filosofie zoveel mogelijk doen om dat te
veranderen.
“Samen met een aantal collega’s zijn we als bedrijf al jaren actief om een positieve bijdrage
te leveren aan projecten en initiatieven die zich inzetten voor de ontwikkeling van
minderbedeelden, voor lokale sport- en gezondheidsinitiatieven of het stimuleren van ander
vrijwilligerswerk” : zegt Heidi Coppens, Country Human Resources Manager SKF Belgium.
Zo steunde SKF al tal van goede doelen zoals: De Wroeter, Blindegeleidehonden, De
Kleine Prins, Kom op tegen Kanker, ...
“Nog een manier om ons sociaal te engageren is om actief met jonge mensen samen te
werken”: zegt Ingrid Truyts, Country Manager SKF Belgium. De Gothia Cup in Gothenburg
(Zweden) brengt elk jaar jongeren van over de hele wereld bij elkaar voor één week in juli.
Door het voetbal heeft de Gothia Cup een unieke ontmoetingsplaats gecreëerd voor ‘de
jeugd van de wereld’. De bijeenkomsten geven de jongeren kennis van en respect voor
elkaars verschillen, en met jeugdige nieuwsgierigheid worden vriendschappen gesloten
over de nationale grenzen heen.
De SKF groep is sinds jaren hoofdsponsor van de Gothia Cup en verruimt het bestaande
concept door de units van de landen waarin SKF actief is ‘Meet the World’ pre-toernooien
te laten organiseren. Dit najaar slaan de beide units van SKF in België (Brussel en
Tongeren) de handen in elkaar voor de eerste editie van hun eigen Belgische ‘Meet the
World’ - toernooi.
Hans Vander Perre, General Manager SKF Logistics Services Belgium besluit: “Deze
toernooien zorgen ervoor dat jonge mensen levenslange herinneringen en vriendschappen
kunnen sluiten. En de winnaars … die sturen we naar de grote Zweedse ontmoetingsplaats:
de Gothia Cup in Göteborg! Zij kunnen er niet alleen voetballen en ons landje verdedigen
maar ook iets ervaren wat ze nooit zullen vergeten.”
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SKF is een kennisbedrijf maar als het over voetbal gaat is er nog ruimte tot ontwikkeling. Zij
besloten samen te werken met ‘Sporting Hasselt’
Erik Conings en Davy Bielen vanuit de jeugdwerking van Sporting Hasselt geven aan dat
voetbalclubs weliswaar in eerste instantie een sportieve opleiding bieden aan jongeren
maar ook een belangrijke sociale functie vervullen. Met het project Street Heroes zorgt de
jeugdwerking er alvast voor om voetbal naar risicowijken te brengen door het gebruik van
een luchtkussen voetbalveld. Voetbal als hefboom voor sociale integratie. Een ander project
is Lotto Street Soccer, een straatvoetbaltornooi in hartje Hasselt waar spelers zelf ploegjes
maken en deelnemen aan een heus wedstrijdtornooi.
Gezien haar lange traditie van de organisatie van voetbaltornooien is Sporting Hasselt erg
blij met deze samenwerking met SKF om voetbaldromen van kinderen waar te maken.

Over Gothia Cup – Meer dan een gewoon voetbaltoernooi
SKF werd meer dan tien jaar geleden hoofdpartner van de Gothia Cup, 's werelds grootste
en meest internationale jeugdvoetbaltoernooi. Elk jaar nemen, gedurende de week,
ongeveer 1.700 teams uit 80 landen deel en spelen ze 4.500 wedstrijden op 110 velden. De
wedstrijden in 2019 starten op 15 juli.
Het zijn de teams en de deelnemers van over de hele wereld die het toernooi uniek maken.
Een ontmoetingsplaats voor de jeugd van de wereld, ongeacht religie, huidskleur of
nationaliteit, met voetbal als gemeenschappelijke noemer. Gothia Cup werd voor het eerst
gehouden in 1975. Door de jaren heen hebben bijna een miljoen spelers uit een totaal van
146 landen deelgenomen aan het toernooi.
Meer informatie: https://www.gothiacup.se/
Over SKF Meet the World
'Meet the World' zijn SKF-pre-events voor de Gothia Cup waar SKF-bedrijven over de hele
wereld lokaal voetbaltoernooien organiseren. Het winnende team van elk lokaal toernooi
wint gratis deelname, inclusief accommodatie, eten en transport naar Gothia Cup in
Göteborg, Zweden, datzelfde jaar. Zo geeft SKF kinderen over de hele wereld een kans om
hun dromen te realiseren.
SKF wil ook kansarme kinderen, die zich anders niet kunnen veroorloven om naar Zweden
te reizen, de kans geven om naar Göteborg te komen en daar deel van uit te maken.
Daarom zijn we ook met de pre-toernooien van Meet the World begonnen.

Tongeren, 31 juli 2018
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For further information, please contact:
Kim Boschmans
Internal Communication
kim.boschmans@skf.com
0497/80.48.48
Patrick Peters
Business Support
patrick.peters@skf.com
0475/55.05.00
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