President Barack Obama verwelkomt De Brug regio Westerkwartier bij Special
Olympics World Summer Games 2015 LA!
Zuidhorn 21 augustus 2014– Special Olympics Nederland heeft 24 verenigingen ingeloot voor de
World Summer Games 2015 in Los Angeles. Van 25 juli t/m 2 augustus strijden 7.000 sporters
met een verstandelijke beperking uit 170 landen tegen elkaar. Team NL doet met 68 sporters
mee op dit wereldpodium, waar vele levens zullen veranderen en de sporters boven zichzelf uit
zullen stijgen wat betreft sportprestaties maar vooral ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
In Los Angeles zullen 7.000 sporters met een verstandelijke beperking topprestaties neerzetten
samen met hun 3.000 coaches, onder het oog van 3.000 officials, 30.000 vrijwilligers en 500.000
toeschouwers. President Barack Obama is eregast en verwelkomt de Special Olympics sporters naar
Los Angeles:
"Michelle en ik zijn vereerd om aanwezig te mogen zijn bij dit inspirerende evenement. Vandaag de
dag is Special Olympics uitgegroeid tot één van de grootste sportevenementen in de wereld voor
mensen met een verstandelijke beperking.”
De 68 sporters van Team NL zijn actief in 13 takken van sport. De brug regio Westerkwartier is er trots
op dat er 2 sporters van de vereniging door Special Olympics Nederland zijn ingeloot voor Team NL
met zwemmen .
De komende maanden zullen de sporters van Team NL geselecteerd en getraind worden door hun
coaches en Michel Martijnse, Head of Delegation, en Natascha Bruers, Assistant Head of Delegation.
De definitieve selectie voor Team NL zal in november bekend gemaakt worden. De sporters van De
brug regio westerkwartier zullen zich dus goed gaan voorbereiden.
Deelname aan de World Games is voor de sporters de kans van hun leven en tegelijkertijd de
moeilijkste competitie die ze tegemoet gaan. Door middel van de World Games kunnen de sporters
hun talenten en vaardigheden op wereldniveau tonen en laten zien dat zij net zoveel respect en
waardering verdienen als andere sporters op topniveau.
Changing lives, changing attitudes!
Special Olympics
Special Olympics Nederland, onderdeel van Stichting Onbeperkt Sportief, maakt deel uit van een
wereldwijde beweging in 182 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke
handicap te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Immers sporten
maakt mensen met een verstandelijke handicap niet alleen fysiek en mentaal ‘fitter’, het vergroot ook
het zelfvertrouwen en daarmee het zelfbeeld.
Dit gaat niet zonder de hulp van onze hoofdsponsors AEGON, Rabobank en onze maatschappelijke
partners Fonds Gehandicaptensport en VriendenLoterij.

/// Einde persbericht ///
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over Special Olympics gaat u naar www.specialolympics.nl. Voor meer
informatie over de World Summer Games in Los Angeles gaat u naar www.la2015.org.
Het filmpje van president Barack Obama vindt u hier: http://bit.ly/1lPdgOZ
Wilt u een van de sporters in de voorbereidingen volgen of meer informatie ontvangen dan kunt u
contact opnemen met :
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De Brug regio Westerkwartier…
Joke Westra
0594-507271
westrarunhardt@hotmail.com

