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Younited Belgium, dat zijn 28 Younited-teams die geloven in de kracht van voetbal             

en de kracht van mensen. Zij bieden experten in het dagelijkse overleven een             

thuis in hun voetbalploeg. 

 

Wat? 

Of het nu de warmte van de kleedkamer is of de adrenaline op het veld. De roes van de                   

overwinning of het verdriet van een nederlaag. Bij Younited Belgium delen we lief en leed.               

Spelers vinden in hun Younited-team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een              

thuis.  

Ongeacht afkomst, leeftijd of levenswandel is het gevoel van een kleedkamer binnen te             

stappen en er een thuis te vinden universeel. Het geeft vleugels aan de spelers van een                

Younited-team, ze vinden ze er een positieve identiteit en energie om hun leven een nieuwe               

wending te geven. 

Het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld ontwikkelen, uitgaande van de eigen            

krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het leven, de kracht van de groep              

en het gevoel ergens toe te behoren: dat willen de coaches van Younited-teams aan hun               

spelers bieden. De eerste stap zetten in de richting van een nieuw begin.  

 

Voor wie? 

Onze spelers en supporters zijn experten in het dagelijkse overleven. Wij kiezen er resoluut              

voor om te vertrekken vanuit de kracht die mensen in zich hebben, in plaats van hen te                 

benoemen met de problematieken die ze het hoofd moeten bieden. 

Onze deelnemers strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting,          

psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Ze vinden in hun team meer dan             

enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.  

 

Door wie? 

De basis van Younited Belgium zijn de Younited-teams, dit is waar de kracht van voetbal en                

van mensen echt werkt. Hier zitten we op het kruispunt van welzijn, sport en              

armoedebestrijding. Elk Younited-team is een samenwerking tussen een voetbalclub en          

sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport, crisis-         

en opvangcentra enz. Visueel vertaalt zich dit ook in het logo de teams, waarbij telkens de                

clubkleuren en het clublogo gecombineerd worden met de baseline en het logo van Younited              

Belgium. 

 

Volgende voetbalclubs hebben een Younited-team: Royal Antwerp FC, Beerschot, BX          

Brussels, Club Brugge, Excel Mouscron, FP Halle-Gooik, KAA Gent, Jespo Comines, KRC            

Genk, KSV Roeselare, KV Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, OH Leuven, RAQ Mons, RC              

Hades, RFC Houdinois, RFC Tournai, RSC Anderlecht, Sporting de Charleroi, Standard de            

Liège, SV Zulte Waregem, Royale Union Saint-Gilloise, UR Namur. 

Ons netwerk van sociale organisaties, voetbalclubs en stedelijke diensten kan getuigen van            

de procesmatige manier waarop zowel lokaal als nationaal gewerkt wordt, steeds met één             

oog op de sociale doelstellingen en het andere op het voetbalspelletje. 

 



 
 

Welke activiteiten? 

De Younited-teams trainen wekelijks: de werving en begeleiding van de spelers en            

supporters gebeurt door de sociale organisaties. Zij trainen met het oog op hun deelname              

aan de toernooien van Younited Belgium, die doorheen het jaar georganiseerd worden. De             

toernooien zijn ware hoogdagen voor spelers en supporters en de kans om hier aan deel te                

nemen verhoogt hun motivatie om wekelijks naar de training te komen en zo goed mogelijk               

bij te dragen aan de groepsgeest. Sommige toernooien gaan door op publieke locaties, en              

met goede reden. Enerzijds bieden we zo een podium aan onze spelers om hun kunnen te                

tonen, anderzijds brengen we op deze manier ook de problematiek van maatschappelijke            

kwetsbaarheid en sociale uitsluiting onder de aandacht. 

 

 

 

Naast de organisatie van de evenementen, staat Younited Belgium ook in voor: 

● Opstarten en ondersteunen van Younited-teams 

● Vormen en ondersteunen van coaches die actief zijn in Younited-teams 

● Opzetten van communicatiecampagnes 

 

Onze naam 

De Belgian Homeless Cup vierde in 2019 zijn elfde jaar. Wat begon met één team in                

Antwerpen groeide uit tot een organisatie met teams over heel België. De naam van de               

organisatie gaf weliswaar duidelijk aan rond welke thematiek gewerkt werd, maar kon als             

stigmatiserend ervaren worden. Daarom besloten wij om verder te gaan onder een nieuwe             

naam: Younited Belgium. 

 

Met steun van? 

● Overheid: Federale overheid, Vlaamse Gemeenschap & VGC, Région wallonne en          

COCOF 

● Partners: Pro League, KBVB, ENGIE, CERA 

 

Contact 

Bert Ballegeer, coördinator, +32 493 63 57 52, bert@younited.be 
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