Een nieuw team dat de leiding heeft van FEFA in Anderlecht
Na de hernieuwing van de Algemene Vergadering heeft de nieuwe Raad van
Bestuur van FEFA (Voetbal-Studie-Familie) Julien Milquet, schepen van Sport
van Anderlecht, benoemd tot voorzitter van de vzw. Alain Kestemont, schepen
van Preventie, verzekert het Vice-voorzitterschap. De FEFA is een sociaaleducatief project gericht op jongeren uit Kuregem.
Het project FEFA bestaat reeds 15 jaar en er is een project dat wordt gedragen door
de gemeente Anderlecht, RSCA Anderlecht en het Koninklijk Atheneum Da Vinci,
Wekelijks worden er zo'n 300 jongeren begeleid tussen 4 en 20 jaar (U5 tot U21).
Enerzijds zijn er voetbaltrainingen, 2 keer per week. In competitieverband worden
de matchen gespeeld onder de vlag van Sporting Anderlecht. Anderzijds organiseren
ze drie keer per week huiswerk-begeleiding. Fefa biedt ook eerstelijnshulp aan,
zowel voor de jongeren als hun familie.
Onder het voorzitterschap van Sofia Bennani heeft de FEFA zich de afgelopen jaren in
de belangstelling gezet door het winnen van de Koningin Paola-prijs 2017. Onlangs
opende het ook een vrouwenafdeling en het opzetten van trainingsteams om
tegemoet te komen aan de wachtlijsten gezien het succes van de vereniging.
In de nabije toekomst staan er nieuwe projecten op stapel. De nieuwe voorzitters en
vicevoorzitters, evenals de burgemeester Fabrice Cumps, verwelkomen allereerst de
nieuwe betrokkenheid van RSCA bij het project toe, wat zeer motiverend is in het
partnerschap tussen de gemeente en de club voor het welzijn van de jongeren in
Kuregem. Binnenkort wordt de infrastructuur volledig gerenoveerd met de creatie
van nieuwe kleedkamers en de vernieuwing van het kunstveld tegen de zomer van
2021. Tenslotte wil de FEFA zich intensiever inzetten in de wijk, met name door meer
verbindingen te leggen met jongeren uit de buurt die niet bij FEFA zijn aangesloten,
en ook meer met de nieuwkomers te werken.
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