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Persbericht 
 

Speedvax: de 
vaccinatiemarathon 
voor jonge 
Brusselaars 

 

Op donderdag 24 juni 2021 lanceert de gemeente Anderlecht, in samenwerking met de 

GGC van het Brussels Gewest en RSCA, een vaccinatiemarathon voor jonge Brusselaars 

vanaf 18 jaar. Die dag mogen jongeren zich uitzonderlijk zonder afspraak laten vaccineren 

in het stadion van RSC Anderlecht om vervolgens een zorgeloze zomer tegemoet te gaan.  

 

Het is geen geheim dat de vaccinatie in Anderlecht op volle toeren draait. Bovendien willen veel mensen 

zich met de komst van het Europees gezondheidspaspoort laten vaccineren om in alle rust op vakantie te 

kunnen vertrekken. Daarom lanceert de gemeente Anderlecht, op initiatief van burgemeester Fabrice 

Cumps en met de steun van het college, de eerste Brusselse vaccinatiemarathon voor alle jongeren ouder 

dan 18 jaar.  

 

Uitzonderlijk worden er die dag 2000 vaccins zonder afspraak uitgedeeld aan iedereen vanaf 18 jaar die 

in Brussel gedomicilieerd is. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is je op donderdag 24 juni tussen 

8u30 en 20u met je identiteitskaart naar het vaccinatiecentrum van Anderlecht te begeven, gelegen in het 

RSCA stadion (Tribune 4 – ingang De Lindeplein). 

 

Bovendien, en misschien nog uitzonderlijker, biedt het vaccinatiecentrum van Anderlecht jongeren die dag 

de keuze tussen twee vaccins: Johnson & Johnson of Pfizer. Johnson & Johnson vereist slechts één dosis 

van het vaccin, bij Pfizer is er een maand later een tweede dosis nodig. Met deze actie kunnen 

gevaccineerde jongeren deze zomer zonder zorgen op reis en nemen ze deel aan de opbouw van onze 

collectieve immuniteit. 

 

"Vaccinatie is nog steeds de beste manier om het normale leven weer op te pakken... en iedereen in staat 

te stellen terug sociale contacten aan te gaan. Jongeren hebben ten volle te lijden onder deze 

gezondheidscrisis doordat de activiteiten werden afgelast waarmee ze sociale contacten aanleggen en 

die essentieel zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling. Door deze grootschalige vaccinatiemarathon voor 
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hen te organiseren, draagt de gemeente Anderlecht haar steentje bij tot het herstel van deze crisis", aldus 

burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps. 

 

 

 

 

 

 


