


OMDAT ELK KIND BIJZONDER IS
Ieder jaar komen duizenden kleine en grote kinderen in het ziekenhuis 
terecht: ver weg van thuis, school en vriendjes en vaak angstig voor 
alles wat er om hen heen gebeurt. Wat is er nu mooier dan al die 
kinderen even te laten ontsnappen, ze te doen vergeten dat ze ziek zijn 
en tonen dat ze erbij horen. Gewoon, door ze te laten spelen en hen 
aan te moedigen om steeds het beste uit zichzelf te blijven halen.

Voor mij is de Foundation een bijzondere manier om stil te staan bij 
het geluk dat me als voetballer heeft getroffen en iets terug te doen 
voor alle steun die ik tijdens mijn voetbalcarrière van België heb 
gekregen. Ik ben nu zelf vader van twee gezonde kinderen en ik kan 
me geen beter doel voorstellen dan me in te zetten voor kinderen die 
het minder hebben getroffen.

Met de foundation wil ik mee helpen bouwen aan een wereld die 
kinderen in staat stelt hun volle potentieel te benutten. Een wereld 
waarin kinderen samen kunnen spelen ongeacht leeftijd, geslacht, 
fysieke of mentale beperkingen. Een wereld waarin elk kind zich 
bijzonder voelt.

Bedankt dat u ons hierbij wil helpen. Hartelijk welkom!

Jan Vertonghen



De Jan Vertonghen Foundation wil 
zoveel mogelijk kinderen aanzetten 
tot spelen, bewegen en creatief 
zijn. Wij willen kinderen aanmoe-
digen om steeds het beste uit zich-
zelf te halen en zich aanvaard en 
verbonden te voelen met de maat-
schappij. Want elk kind is bijzonder.

PLAYGROUNDS
Wij willen kinderen stimuleren om 
meer buiten te sporten, te spelen 
en te bewegen in een eigentijdse 
spelomgeving. Onze playgrounds 
zijn dan ook uitgerust met interac-
tieve speeltoestellen die aangepast 
zijn aan de huidige interesses van 
de jeugd. Elektronische interactivi-
teit wordt hierbij gekoppeld aan li-
chaamsbeweging. Op 27 mei 2018 
werd in Temse de eerste Playground 
van de Jan Vertonghen Foundation 
feestelijk geopend.



De Jan Vertonghen Foundation wil in het bijzonder alle kinderen in zie-
kenhuizen aanmoedigen om steeds het beste uit zichzelf te halen en 
zich aanvaard en verbonden te voelen met de maatschappij. Want ze 
zijn zoveel meer dan hun ziekte... Ook zieke kinderen moeten de kans 
krijgen om te spelen, sporten en bewegen. want elk kind is bijzonder! 

KINDERZIEKENHUIS
In juni 2019 opent de Jan Vertonghen Foundation de eerste Playground 
in een ziekenhuis, het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum! 

Voor vele patiëntjes is spelen, sporten en bewegen niet altijd even 
gemakkelijk. Om dit toch zo aantrekkelijk en leuk mogelijk te maken, 
wordt er op het dakterras van het Koningin Mathilde Moeder- en kind-
centrum - UZA een Playground met interactieve voetbalmuur geïnstal-
leerd.

De Jan Vertonghen Foundation en het UZA zetten zo samen in op de 
revalidatieprogramma’s van chronisch zieke kinderen. Hierbij ligt de 
nadruk voornamelijk op oncologische patiënten en diabeten.

De nieuwe playground zal worden ingezet bij de revalidatie van deze 
kinderen. Uiteraard kunnen ook alle andere patiëntjes gebruik maken 
van de playground. 



PROGRAMMA
19:00 Ontvangst gasten met receptie

19:45  Uitnodiging aan tafel, JeJe Magic

20:00  Openingswoord Jan Vertonghen

20:15  Voorgerecht

20:30  Laetitia Mbenza, directeur JVF

20:45  Tussengerecht

21:00  Prof. Stijn Verhulst, UZA

21:15 Hoofdgerecht

21:45 Frederic Lenders, Raad van Bestuur JVF

22:00 Dessert

22:15 Finale Vavato-veiling

23:00 Jean Bosco Safari

23:30 Trekking loterij en slotwoord

23:45  Jean Bosco Safari

01:00 Einde



MENU
Voorgerecht
Carpaccio van coquilles, greenstar appel en ganzenlever

Vegetarisch
Frisse quinoasalade, gepoft venkelzaad, gegrilde groenten en ricotta

Tussengerecht
Pompoensoep, kokos en eryingii

Hoofdgerecht
Kalfsvlees uit Corrèze, bloemkool, romanesco en krielaardappeltjes

Vegetarisch
Artisanale ravioli van spinazie en ricotta uit Mantova

Nagerecht
Dessertje van melkchocolade met mango, passievrucht en yoghurt
Koffie & thee

Wijnen
Wit: 2017 Saint Véran - Saumaize Michelin
Rood: 2015 Graves - Clos les Remparts



VEILING
Onder leiding van een Vavato-veilingmeester kan u vanavond bieden 
op spraakmakende en unieke veilingkavels. Op de volgende pagina’s 
vindt u alvast meer informatie. Bedankt voor uw bod!

GOED OM TE WETEN!
1. De opbrengsten van de veiling komen integraal ten goede aan de 

activititen van de Jan Vertonghen Foundation en meer playgrounds 
in kinderziekenhuizen in het bijzonder.

2. De veiling werd 15 maart jl. online opgestart via Vavato. Tijdens de 
finale zaalverkoop worden ook online kavelbiedingen aanvaard. 

3. Alle afgeslagen bedragen zijn exclusief 17% veilingkosten en BTW.

4. De betaling van het afgeslagen bedrag dient onvoorwaardelijk te 
worden voldaan conform condities van het organiserend veilinghuis.

5. Aan veilingitems kunnen soms voorwaarden van derden verbonden 
zijn, zoals beschikbaarheid of deelnamevoorwaarden. 

6. Restitutie is in geen geval mogelijk.

7. Met uw deelname aan de veiling geeft u aan dat u akkoord gaat 
met deze voorwaarden.



MET JAN NAAR KWARTFINALE
CHAMPIONS LEAGUE

Jan Vertonghen nodigt 4 personen uit om als zijn persoonlijke gast naar 
de Champions League kwartfinale tegen Manchester City te gaan kijken 
op White Hart Lane. De volgende dag gaat u samen met Jan lunchen 
ter afsluiting!

Wedstrijd wordt gespeeld op 9 april as. Jullie reizen in eerste klasse met 
de Eurostar en overnachten in Londen in een 5*hotel met ontbijt. 

Aangeboden door Jan Vertonghen.
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Van

KAMERCONCERT CLOUSEAU

Clouseau live in de woonkamer, bij vrienden of 
familie, op de club of op uw personeelsfeest?
Dankzij Koen en Kris kan u genieten van een ex-
clusief akoestisch live concert, helemaal voor u 
alleen of samen met max. 100 gasten. 
Datum in overleg.

Aangeboden door Koen & Kris Wauters.
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Van

SLIPCURSUS IN
ASTON MARTIN 
MET FREDDY LOIX

Het is tijd om een stevige helm op 
te doen, je gordel aan te trekken 
en je schrap te zetten. Ben je klaar 
voor een rijles van ‘Fast Freddy’ in 
een Aston Martin?

Sessie van 3 uur voor 2 personen. 
Vanaf 18 jaar. Datum in overleg. 

Aangeboden door Freddy Loix.
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DINER VOOR 6 BIJ
EL CELLER CAN ROCA

Ga op woensdag 9 oktober as. met 
6 personen bourgondisch genieten 
van een 14-gangenmenu inclusief 
wijnarrangement in één van de bes-
te restaurants ter wereld (n°2) met 
een wachtlijst van 2,5 jaar! Krijg een 
tour in de keuken en schud handjes 
met de gebroeders Roca. 

Inclusief retour vlucht Barcelona in 
economy, privé transfers en over-
nachting in 5* hotel met ontbijt in 
Girona.

Aangeboden door Juzzt Football.



DAGJE VAREN MET 
EEN RIVA AQUARAMA
OP HET MEER VAN ISEO

Geniet met 2 van een dagje varen op het 
meer van Iseo in Italië met een legenda-
rische Riva Aquarama. 

Inclusief een overnachting in 4* Hotel 
Mirabella met ontbijt en een lunch op 
het water in restaurant Araba Fenice. 
Datum in overleg. 

Aangeboden door 
José & Marleen Farasyn - Van Roy
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OPENINGSWEDSTRIJD 
WHITE HART LANE

Ga op woensdag 3 april as. met 2 
personen naar de (uitverkochte) ope-
ningswedstrijd in het nieuwe stadion 
van Tottenham Hotspur tegen Crystal 
Palace op het historische White Hart 
Lane, het meest moderne stadion van 
Europa. Inclusief Eurostar retour tickets 
in business class en verblijf in een 5* 
hotel met ontbijt. 

Aangeboden door Tottenham Hotspur.
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ROLEX DAYTONA 

Geïntroduceerd in 1963 maar onder-
tussen uitgegroeid tot een icoon. 
Een prachtige chronograaf als de Ro-
lex Daytona is een klasse apart en een 
zeer gewild object voor verzamelaars 
en investeerders. Een unieke kans op 
een exclusief horloge.

Aangeboden door Gassan Diamonds. 
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CHAMPIONS LEAGUE
FC BARCELONA

Beleef een Champions League thuis-
wedstrijd van FC Barcelona vanaf de 
business seats. 
Geniet van twee mooie dagen inclu-
sief hotelovernachting met ontbijt en 
retour vlucht in economy voor 2 per-
sonen. 

Enkel voor thuiswedstrijden, op basis 
van beschikbaarheid.

Aangeboden door Juzzt Football.
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ALS VIP NAAR 
WIMBLEDON

Altijd al eens gedroomd om de tennis-
sterren van dichtbij te bewonderen? 
Ga met 2 personen als VIP-gast naar ’s 
werelds meest prestigieuze grastoer-
nooi! Inclusief reis per trein en verblijf 
in het top hotel Chelsea Harbour.

Aangeboden door Richard Krajicek.



SHIRT RODE DUIVELS 
Gesigneerd door heel het team! 
Aangeboden door K.B.V.B.

SHIRT SPURS
Gesigneerd door heel het team!
Aangeboden door Tottenham Hotspur.
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CUSTOM FIETS 
VAN PRORACE

Rijdt u straks op een exclusieve 
racefiets? Deze unieke fiets van 
Belgische makelij is de ultieme 
koppeling tussen functionaliteit, 
sportiviteit en stijl. 

Gemonteerd met de beste onder-
delen: Shimano R7000-groep en 
voorzien van wielen van Vision. 
Size medium 54 C-T.

Aangeboden door Prorace.
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GESIGNEERD SHIRT 
THOMAS PIETERS
Aangeboden door Thomas Pieters.
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14
15
16

FOTOKUNST 
KINDEREN UZA

De kinderen van het Koningin Ma-
thilde Moeder- en Kindcentrum. 
hebben in samenwerking met foto-
graaf Nicolas Sonnet kunstwerkjes 
gemaakt voor de Jan Vertonghen 
Foundation.

Door de kinderen de kans te ge-
ven om zich creatief uit te druk-
ken worden ze aangemoedigd om 
ondanks hun ziekte het beste uit 
zichzelf te blijven halen. Een selec-
tie van deze kunstwerkjes worden 
door ons vanavond geveild. De op-
brengst gaat integraal naar onze 
Playground op het dakterras van 
het Koningin Mathilde Moeder- en 
Kindcentrum.

Aangeboden door de kinderen 
van UZA.



Deze benefietavond is mede mogelijk gemaakt dankzij deze sponsors 
en partners. Met bijzondere dank aan: Jan Vertonghen, Koen Wauters, 
Laetitia Mbenza, Gert Noppen, Frederic Lenders en Jan de Visser.

Ook namens het bestuur van de Jan Vertonghen Foundation:
Jan Vertonghen, Laetitia Mbenza (director), Frederic Lenders, 
Piet Den Boer, Erik Van Looy, Elodie Ouedraogo, Peter De Keyzer.

Hartelijk dank voor uw steun en aanwezigheid!

Deze benefietavond is mede mogelijk gemaakt dankzij deze sponsors:



Uw persoonlijke boodschap voor Jan
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