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Jan Vertonghen laat UZA-patiëntjes voetballen
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Rode Duivel Jan Vertonghen heeft maandag in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen de Jan Vertonghen Playground ingehuldigd.
De interactieve voetbalmuur op het dakterras van het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum gunt de jonge patiëntjes zo ook
sport- en spelplezier.

“De UZA foundation en de Jan Vertonghen Foundation hebben samen één doel: kinderen helpen en bijstaan die het moeilijk hebben
door ziekte of een beperking”, vertelt diensthoofd Stijn Verhulst. “Voor onze jonge patiëntjes is sporten en bewegen niet altijd evident.
Met dit initiatief willen we een bijdrage leveren in hun revalidatie, zodat ze zich nadien ook weer beter kunnen integreren.”

Jan Vertonghen zet er met zijn stichting graag de schouders onder. “Het is fantastisch dat de kinderen hier nu ook buiten kunnen
spelen”, vertelt de Rode Duivel. “Bij een ziekenhuis denk je al snel aan binnenzitten. De Jan Vertonghen Foundation heeft de ambitie
om in heel België zo veel mogelijk playgrounds uit te rollen. In ziekenhuizen, maar ook daarbuiten. Eerder werd er al één geopend
in mijn geboortedorp Temse en in Niel, dit is de eerste in een ziekenhuis. Het doet deugd dat we dit hier in het UZA kunnen doen.
Antwerpen ligt me nog altijd na aan het hart. Intussen zijn er ook al gesprekken met andere ziekenhuizen.”

Steentje bijdragen

“Door mijn beroep heb ik de mogelijkheid om veel mensen te kunnen aanspreken”, zegt Vertonghen. “Ik vind het onze plicht om ons
steentje bij te dragen aan de maatschappij. Je kunt ook wachten tot je carrière achter de rug is, maar ik wil het graag nu doen. Ik steek
met veel plezier heel wat tijd en energie in de Foundation.”

De interactieve voetbalmuur bestaat uit zestien lichtgevende vlakken en is uitgerust met een snelheidsradar. Voor iedereen is er wel
een spelletje. Met één druk op de knop kun je een spel kiezen, aangepast aan de leeftijd. De spelen zijn uitdagend door de opbouw
met meerdere levels en een sterk competitie-element. Dankzij een internetverbinding worden doorlopend nieuwe spelletjes geüpload.

Noor Hooyberghs (10) kijkt er alvast enorm naar uit om de voetbalmuur te gebruiken. “Nu kun je als eens meer van je kamer weg en
heb je toch ook iets te doen als je naar buiten wil”, glundert ze.

De kinderen bedankten Vertonghen nog met een 'gouden' schoen en beker en een zelfgemaakt lied waarvan de Rode Duivel duidelijk
onder de indruk was. (bar)
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