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FEFA wint de Koningin Paolaprijs

Schepen van Sport  en voorzitster  van FEFA Sofia Bennani kondigt  aan dat  Vzw 
FEFA (Voetbal - Studie - Gezin - Anderlecht) een van de winnaars is van de Koningin 
Paolaprijs  voor  onderwijs  en  dit  in  de  categorie  “buitenschoolse  ondersteuning 
voor jongeren en bij hen op school” van de Franse Gemeenschap. Dit project wordt 
gesteund  door  Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas  en  het  voltallige 
schepencollege.

De  prijs  werd  op  31  mei  uitgereikt  in  het  kasteel  van  Laken,  meer  bepaald  in  de 

koninklijke serres. De schepen van Sport is alvast zeer tevreden: ”voor het eerst valt een 

initiatief in de prijzen dat sport als hulpmiddel voor onderwijs gebruikt”. In dit domein vielen 

tot nu toe enkel schoolactoren, zoals scholen, leerkrachten en groepen van leerkrachten of 

buitenschoolse actoren, zoals remediëring of huiswerkklassen, in de prijzen.

Deze  paragemeentelijke  vzw  werd  in  2005 opgericht  door  de  Preventiedienst,  in 

samenwerking met de Royal Sporting Club Anderlecht, het koninklijk atheneum Leonardo 

da Vinci en de Franse Gemeenschapscommissie Cocof.,  om de  sociale integratie en 

ontplooiing van jongeren door middel van sport te verbeteren.

Thierry Pastur, coördinator van FEFA vertelde dat er elk jaar  275 jongeren van 6 tot 19 

van dit  project kunnen genieten. “Deze jongeren wonen in de gemeente of gaan naar  

school in het koninklijk atheneum Leonardo da Vinci. Wij sluiten met elk van hen een echt  

contract af. De jongeren verbinden zich ertoe hun schoolresultaten te verbeteren door 

deel te nemen aan onze huiswerkklas, en in ruil daarvoor mogen zij de kleuren van de  
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Royal Sporting Club Anderlecht dragen en regelmatig deelnemen aan zowel trainingen als  

competitie.” Het project is zo'n groot succes dat er 900 jongeren op de wachtlijst staan.

FEFA beschikt ook over een familiaal luik: de jongeren en hun ouders kunnen genieten 

van psychosociale  steun,  administratieve hulp,  hulp bij  het  oplossen van schoolzaken, 

bijstand bij persoonlijke of familiale problemen, enz.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
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