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Voorzitter City Pirates Michel Pradolini wint prijs voor sociaal engagement

"Hopelijk krijgen we nu meer steun"

Michel Pradolini, voorzitter van
voetbalclub City Pirates, kreeg
gisteren de burgerschapsprijs van
de stichting P&V voor zijn maat
schappelijk engagement. De voor
zitter is tier, maar blijft vooral
bescheiden. "We zouden nog veel
meer kunnen doen, meer kinde
ren kunnen helpen."
Voetbal, de motor. Sociaal enga
gement, de brandstof Diversiteit,
de kracht. Met die leuze beschrijft
voetbalclub City Pirates haar wer
king. Maar de club doet meer dan
alleen voetballen. Er zijn klasjes
waar aan huiswerkbegeleiding
wordt gedaan, maatschappelijk
werkers die op huisbezoek gaan,
er warden sollicitatietrainingen,
informaticaworkshops en zelfs ju
ridisch adviezen gegeven. Het
doel: kinderen uit de armoede ha
len.
Het City Pirates-verhaal begint
in 2003 bij voetbalclub SC Merk
sem, waar Pradolini destijds
jeugdtrainer was omdat zijn
zoontje er voetbalde. "lk was aan
gedaan door de verarming en ver
paupering in de buurt en in de
club. Er waren toen 169 !eden en
er werd moeilijk omgegaan met
diversiteit", vertelt hij. "Toen de
club op sterven na dood was, en
gageerde ik mij om ze op te waar
deren, en net van diversiteit de
kracht te maken."
En zo geschiedde. City Pirates
zag het levenslicht en heeft nu
clubs in Merksem, op Linkeroe
ver, Luchtbal, in Deurne en Ant
werpen-Dam. De club telt 1.200
leden en 5 7 ploegen spelen elk

diem die prijs als geen antler."
Zelf blijft Pradolini liever weg uit
de schijnwerpers. "lk vraag me af
hoe ze me steeds vinden", lacht
hij. "Het doet me zeker deugd dat
we erkenning krijgen. Maar om
prijzen te behalen, doe ik het niet.
Wat mij echt motiveert, is de lach
op het gezicht van de kinderen."
Yves Kabwe
City Pirates
Linkeroever

"Zander
Michel staan
er 1.200 kinderen
op straat. Hij
verdient die prijs."

weekend een wedstrijd. Michel
fietst elke zaterdag langs elke
club.

Authenticiteit

Op de vraag wat volgens hem de
kracht is van de Pirates, ant
woordt hij: authenticiteit. "Onze
club ademt eigenheid. We komen
niet bij de kinderen en ouders bin-

nen als onze boodschap niet echt
en eerlijk is. We zijn overtuigd
van wat we willen bereiken, en al
leen zo kunnen we stedelijke pro
blemen trachten op te !assen.
Vaak komen onze maatschappe
lijk werkers uit moeilijke wijken.
Zij kennen de mensen en de pro
blemen."
De medewerkers van de Pirates

spreken vol !of over hun voorzit
ter. "Zander Michel staan er
1.200 kinderen op straat", zegt
Yves Kabwe, manager van City Pi
rates op Linkeroever. "Hij is de ka
pitein van de club. Hij is gedre
ven, gepassioneerd, en bekom
mert zich niet alleen om de
spelers maar oak om de staf en
zelfs om de vrijwilligers. Hij ver-
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Met de burgerschapsprijs hoopt
de voorzitter wel dat de Pirates in
de toekomst meer steun krijgen
van de stad. "Voorlopig wordt ans
project voor 90% gesteund door
de privf. Maar om te overleven,
en om onze eigenheid te behou
den, is steun van de stad belang
rijk. In principe is het oak logisch:
met onze werking proberen wij
gezinnen in armoede te helpen,
daar heeft de stad oak baat bij."
"Er staan nag altijd vierhonderd
kinderen op de wachtlijst, het
doet pijn om hen steeds te moeten
weigeren. Daarom willen we blij
ven groeien. We zouden nag veel
meer kunnen doen. De toekomst
van City Pirates moet en zal een
positief verhaal zijn", besluit hij.
BRITT PEETERS

