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Interreligieus toernooi ‘Voetbal voor Vrede’ in Molenbeek
Op initiatief van Together in Peace en met steun van Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
Bianca Debaets werd op woensdag 20 april een interreligieus en levensbeschouwelijk
voetbaltoernooi georganiseerd in Sint-Jans-Molenbeek.
Bianca Debaets “De Brusselaars zijn nog steeds zwaar aangedaan door de gebeurtenissen van de
afgelopen weken. Momenteel gaan we door een turbulente periode, waardoor het samenleven in
Brussel onder druk staat. Brussel staat voor grote uitdagingen waar structurele maatregelen voor
nodig zijn. We kunnen deze uitdagingen echter enkel het hoofd bieden door de rangen te sluiten en de
Brusselaars te verenigen. Met dit initiatief willen we het samenleven versterken. Sport is immers een
internationale taal die over heel de wereld gesproken wordt. Door jongeren samen te brengen rond
één van hun passies, voetbal, zorgen we voor meer begrip, culturele uitwisseling en dialoog.”
Het voetbaltoernooi kwam er op initiatief van Together in Peace. Together in Peace is een collectief
dat de verschillende levensbeschouwelijke vertegenwoordigers van België samenbrengt:
Anglicaanse Kerk, Katholieke Bisschoppenconferentie, Centraal Israëlitisch Consistorie, Executief van
de Moslims, Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken, Orthodox Aartsbisdom, Unie
Vrijzinnige Verenigingen en Verenigde Protestantse Kerk.
“Wij geloven in de kracht van ontmoeting, muziek en sport zijn zaken die mensen dichter bij elkaar
brengen. Als iedereen een jood, een moslim, christen of een vrijzinnige als vriend heeft dan ziet de
wereld al helemaal anders uit,” aldus Jan De Volder, coördinator van Together in Peace.
Het evenement stond open voor alle jongeren tussen 15 en 21 jaar oud. Enkel ploegen die
bestonden uit spelers van minstens drie verschillende religieuze of levensbeschouwelijke
achtergronden konden zich inschrijven voor het tornooi. Dit om de jongeren te wijzen op het belang
van samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden. De aanwezigen konden
genieten van de voetbalkunsten van wereldkampioen ‘panna street soccer’ Ilyas Touba (19) en de
Brusselse AA Gent-speler Alexis Scholl (20).
“Ik ben enorm opgetogen met het resultaat van ‘Voetbal voor Vrede’. Het is hartverwarmend om te
zien hoe jongeren met verschillende achtergronden en culturen elkaar vandaag vinden in het
voetbalspel. Met dit tornooi willen we het samenleven versterken en zorgen we voor meer begrip,
culturele uitwisseling en dialoog. Brusselse jongeren leggen samen de bouwenstenen voor de
samenleving van morgen.” besluit Staatssecretaris Bianca Debaets.
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