
 

 

Dorp nr 2 Koningin Fabiola vzw  doet mee aan de Bollekesloop van Antwerp Athletics.  

De Antwerpse Bollekesloop: wat een fantastisch initiatief! Dit enthousiasme delen we volledig bij 

Dorp nr. 2  koningin Fabiola. Al meer dan 50 jaar maken we als organisatie voor mensen met een 

beperking deel uit van het DNA van de Antwerpenaar. Dat schept een band. Het begon zo…  

Onze organisatie wilde één van haar cliënten met een fysieke beperking de kans geven om deel te 

nemen aan de Bollekesloop. Met deze inschrijving wilde ze tegelijkertijd alle medewerkers en G-sport 

cliënten van Het Dorp, ACG en De Vijver, én zeg maar alle G-sporters, aansporen om samen deze 

uitdaging aan te gaan. Op aanraden van één van onze collega’s kwamen we terecht bij Antwerp 

Athletics. 

En ja, op een maandagavond gingen we langs bij het clubhuis waar onze vraag onmiddellijk werd 

beantwoord met een warm:  Doe gerust mee, iedereen die zich inschrijft, is welkom!!!   

Het is de eerste keer dat een aantal van onze werknemers en cliënten deelnemen. Voor sommige van 

ons wordt 5 km lopen niet evident. Het is dus best wel spannend. 

Als organisatie zijn we erop gericht om mensen met een beperking zoveel mogelijk te laten 

participeren aan de samenleving door hen ondersteuning, begeleiding en werk op maat aan te 

bieden. Meedoen aan de Bollekesloop is een mooie stap in die richting. Onze mensen nemen deel op 

hun eigen manier en hun eigen tempo. Hopelijk krijgen ze onderweg flink wat aanmoediging, zodat 

ze de Bollekesloop tot een schitterend einde brengen.  

Dorp Nr. 2 - Koningin Fabiola vzw is een organisatie die ondersteuning geeft aan personen met een beperking. 

via haar zorgbedrijf De Vijver vzw, en tewerkstelling aanbiedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

via haar maatwerkbedrijf ACG vzw. Meer info: www.devijvervzw.be en www.acgfab.be. 

 

http://www.devijvervzw.be/
http://www.acgfab.be/

