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Special Olympics maakt integraal deel uit van de grote Olympische familie
en omvat een zeer groot actiedomein. Het is een mondiale beweging
die actief is in 180 landen. De missie bestaat erin om mensen met een
verstandelijke beperking, zonder leeftijdsgrens, de kans te bieden zich
te ontplooien via aangepaste sportprogramma’s. ‘Sport voor allen’ is
daarbij de dominante filosofie. “Voor mensen met een verstandelijke beperking betekent atleet zijn veel meer dan alleen maar presteren”, zegt
Eddy Beckers, de CEO van Special Olympics Belgium. “Het is een attitude,
een levensstijl. Het sportieve programma is een manier om de sociale
integratie en persoonlijke ontplooiing te stimuleren.”

ze worden dikwijls gestigmatiseerd en aan de kant geschoven. Omdat
haar eigen zus met zo’n handicap kampte, besloot Eunice zelf een vakantiekamp te organiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking. In 1968 opende ze officieel de eerste Special Olympics in Chicago
onder het motto “Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the
attempt.” De doelstellingen van deze bijzondere Spelen: een optimale
zelfontplooiing van de deelnemers en de sensibilisering van hun entourage. Sport wordt ingezet als een instrument voor sociale erkenning.

Deelname primeert

Als sport wordt aangeboden op een adequate manier en in een goede
context, is het een ideaal middel om iemand met een verstandelijke
beperking te helpen bij zijn persoonlijke ontwikkeling. Sport stimuleert
hen ook om een actieve rol te spelen in onze maatschappij. Special
Olympics Belgium organiseert jaarlijks de traditionele Nationale Spelen
in België. Het hele jaar door worden ook andere sportcompetities georganiseerd en de atleten kunnen ook deelnemen aan de Europese Spelen
en de Wereldspelen.

De Special Olympics Beweging hecht vooral belang aan deelnemen en
de regelmaat van de trainingen. De Special Olympics-atleet wordt in de
eerste plaats niet aangespoord om zich te meten met anderen, maar wel
om zelf vooruitgang te boeken. “De onderliggende filosofie is dat iedereen een winnaar is, want deelnemen is een uitdaging op zich en vraagt
enorme inspanningen.”

Beweging ontstaan in de Verenigde
Staten

Meerwaarde die sport overstijgt

“De steun die het Fonds sinds 2007 verleent, draagt bij aan de organisatie en omkadering van de verschillende activiteiten van Special Olympics
Belgium.” Deze steun sluit perfect aan bij de humane en solidaire waarden
die het Fonds wil promoten.

De eerste Special Olympics op het einde van de jaren 1960 hebben
we te danken aan de familie Kennedy. Eunice Kennedy-Shriver, de zus van
president John Kennedy, was hevig aangedaan door het onrecht waarmee
mensen met een verstandelijke beperking vaak worden geconfronteerd:
Special Olympics

