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Oltegoare Roeselare, de lokale Belgian Homeless Cup bestaat 2 jaar. De club is een echte
ontmoetingsplaats voor de leden. In de weken voor kerst dragen ze die warmte uit naar
anderen via verschillende acties. Dat de gedreven werking van de ploeg gewaardeerd
wordt, blijkt uit een schenking van voetbalschoenen én de grootste spinning marathon
van Roeselare en omstreken.
Twee jaar BHC Oltegoare Roeselare
Ruim twee jaar geleden werd in Roeselare de lokale Belgian Homeless Cup-werking
opgestart. Deze sociaal-sportieve voetbalcompetitie richt zich in hoofdzaak op mensen
die kampen (of gekampt hebben) met dak -en of thuisloosheid. In Roeselare organiseren
de straathoekwerkers, de begeleiders van de nachtopvang en buurtsport de wekelijkse
werking. De ondersteuning van de werking gebeurt vanuit verschillende
partnerorganisaties: Stad Roeselare, KSV Roeselare, Buurtsport, Onze Kinderen, t’ Hope
en CAW.

Kerstactieweek Oltegoare Roeselare
In aanloop van Kerstdag en Nieuwjaar wordt voor de ploeg een Kerstactieweek met
verschillende activiteiten georganiseerd.
De Kerstactie week startte op zondag 16 december op de Kerstmarkt van Roeselare.
Daar pakte de ploeg uit met Scoren for Life. Na inleg van 1 euro konden deelnemers
een poging doen om met 3 ballen in één van onze 3 wasmanden te trappen. Wie daarin
slaagde, mocht een prijs kiezen uit de uitgebreide prijzentafel. De actie werd niet voor
eigen rekening georganiseerd, maar de spelersploeg koos zelf een goed doel uit.
Vandaag zijn jullie te gast op de jaarlijkse Teamdag BHC. KSV Roeselare nodigt het
team uit voor een gezamenlijk ontbijt en een groepsfoto met de eerste ploeg. Vervolgens
is er een training op het kunstgrasveld. ‘s Middags is er een gezamenlijke maaltijd met
de spelers van de eerste ploeg en in de namiddag volgt nog een partij biljart waaraan
ook enkele spelers van de eerste ploeg deelnemen.
Op zondag 23 december geeft een speler van onze BHC-ploeg de aftrap van KSV
Roeselare – Union St.-Gillis. Alle spelers uit de eerste klasse A en de eerste klasse B
spelen in truitjes met het logo van de Belgian Homeless Cup. Deze truitjes worden na de
wedstrijd geveild voor de nationale werking van de Belgian Homeless Cup.

Nieuwe mediacampagne BHC Nationaal My Team, My Home
Op zaterdag 13 oktober, de internationale dag van verzet tegen armoede, werd ook de
nieuwe mediacampagne My Team, My Home van de Belgian Homeless Cup gelanceerd.
De campagneslogan My Team, My Home symboliseert de missie van de BHC, waarbij
waarden terugkomen waar iedereen zich in kan vinden. Want de liefde voor een team is
universeel.
Of het nu de warmte van de kleedkamer is, de adrenaline op het veld, de roes van de
overwinning of het verdriet van een nederlaag. Bij de Belgian Homeless Cup delen we lief
en leed. Onze spelers vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats. Ze vinden er ook
een thuis.
Het gevoel van thuiskomen als je deur van de kleedkamer opent en je er de gezichten
van jouw teamgenoten ziet, wordt gedeeld door alle voetballers. Dat gevoel staat los van
herkomst, leeftijd, geslacht of levenswandel.
Schenking van de Ronde Tafel Roeselare
Op 24 november 2018 organiseerde De Ronde Tafel Roeselare hun Nacht van De Ronde
Tafel in de Vossenberg in Hooglede. Een deel van de opbrengst van die gala-avond gaat
naar goede doelen. De lokale BHC-werking en de nachtopvang Roeselare hoorden bij de
geselecteerden. De BHC-ploeg krijgt 15 paar nieuwe zaalvoetbalschoenen, de
nachtopvang ontvangt 15 slaapzakken.
Spinningactie in januari 2019
De Spinning®Marathon Pure Cycling schenkt de opbrengst van hun sportief evenement
dit jaar aan de Belgian Homeless Cup Oltegoare Roeselare.
De Spinning®Marathon Pure Cycling is de laatste jaren uitgegroeid tot een groots,
sportief evenement! Elk jaar is een publiek uit binnen- en buitenland trouw op de
afspraak. De sportievelingen worden dan ook verwend met een unieke Spinning®
Marathon die gegeven wordt door verschillende enthousiaste, gedreven Spinning®
instructeurs!
Het is één van de grootste Spinning® evenementen in België. Elk jaar wordt met dit
event een goed doel gesteund! En in 2019 is BHC Oltegoare Roeselare de gelukkige.
Iedereen welkom om deel te nemen of te supporteren op 19 en 20 januari 2019 in het
Sacrament in Roeselare.
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