
 
 

 

Contact: Marianne Meier 
marianne.meier@terredeshommes.org 
+41 22 736 33 72 

 

Terre Des Hommes is officieel partner 
van de Soccerex 2014 Global Convention 

 

 Terre Des Hommes presenteert een gelimiteerd stickeralbum met 
topvoetballers. 

 Italiaanse voetballer Gianfranco Zola in door Terre Des Hommes 
georganiseerd panel. 

 Terre Des Hommes brengt de korte film The Artist uit. 
 

Manchester/VK, 8 september 2014 – Dit jaar wordt de Soccerex Global Convention 
gehouden in Manchester, waar Terre des Hommes een officiële partner van de allereerste 
Corporate Social Opportunity Zone is. De Soccerex Global Convention is het grootste 
zakelijke evenement in de voetbalsector en trekt meer dan 4500 van de belangrijkste 
beleidsbepalers uit het voetbal die vijf dagen lang netwerken, leren en zakendoen. 
 
Children Win, een project van de Terre Des Hommes International Federation (TDHIF), werd 
gelanceerd om de wereldwijde bewustwording van de positieve en negatieve effecten van 
grote sportevenementen op kinderen te documenteren en te vergroten. Exclusief voor de 
Soccerex heeft Children Win een stickeralbum met topvoetballers en sociale vraagstukken 
uitgebracht dat door internationale kunstenaars is ontworpen. Terre Des Hommes 
organiseert daarnaast een paneldiscussie met de Italiaanse voetballer Gianfranco Zola in de 
CSO Zone. Een ander hoogtepunt is de officiële filmrelease van The Artist over de effecten 
van de World Cup™ 2014 op kinderen in Brazilië. 
 
Children Win is een partnerschap aangegaan met de Zwitserse NGO tschuttiheftli, die de 
passie voor voetbal combineert met creativiteit en het verzamelaarsalbum BE A HERO 
uitbrengt. In dit gelimiteerde stickeralbum dat door internationale kunstenaars ontworpen is 
voor de Soccerex 2014 Global Convention kunnen stickers van topvoetballers worden 
geplakt en er is ook aandacht voor de effecten van grote sportevenementen op kinderen. De 
deelnemers aan de Soccerex die Terre Des Hommes in de CSO Zone bezoeken, kunnen 
gratis voetbalstickers krijgen en kunnen zich door een daar aanwezige kunstenaar laten 
portretteren om het stickeralbum te completeren. 
Op www.childrenwin.org is een online wedstrijd van start gegaan. De winnaar ontvangt een 
exclusief gesigneerd stickeralbum met alle teams die hebben deelgenomen aan de FIFA 
World CupTM 2014 in Brazilië. 
 
“Het is een eer om met TDH te mogen samenwerken en drie dingen te kunnen combineren 
waarvoor ik een passie heb: kinderen met wie het goed gaat, voetbal en kunst. We hopen 
dat we hierdoor nieuwe stemmen kunnen winnen die zich bekommeren om de effecten van 
deze mooie sport op kinderen.” – Silvan Glanzmann, illustrator en art director van 
tschuttiheftli. 
 
De opening van de CSO Zone zal worden gevolgd door een paneldiscussie onder leiding 
van Terre Des Hommes met de Italiaanse voetballegende Gianfranco Zola en Jeremy 
Weeks. Ze gaan beide in op de effecten die grote sportevenementen op kinderen hebben. 
Jeremy Weeks was verantwoordelijk voor het voetbal op de Paralympische Spelen van 2012 
in Londen en is toernooidirecteur bij het komende WK Voetbal voor sporters met een 
hersenbeschadiging. Hij werkt ook samen met de Engelse Premier League. 

http://www.childrenwin.org/


 
 

 

 

 
Terre Des Hommes luistert naar en deelt de stemmen van kinderen. Daarom werd op de 
openingsdag van de Soccerex de documentaire The Artist van FireWorx Media voor het 
eerst vertoond. Deze korte film gaat over het meisje Jessica met haar gedachten over wat de 
World Cup™ 2014 in Brazilië voor haar en haar familie heeft betekend. The Artist is samen 
met de andere, eerder uitgebrachte film The Parking Lot gratis beschikbaar op 
www.childrenwin.org. 
 
“Terre Des Hommes is er trots op een officiële partner van de Soccerex te zijn en actief vorm 
te kunnen geven aan de allereerste CSO Zone. Wij kijken uit naar samenwerking met de 
deelnemers in Manchester om een beter beeld te krijgen van wat ze weten en hoe ze 
denken over zowel de positieve als de negatieve effecten van grote sportevenementen en 
wat er moet gebeuren”, zegt Ignacio Packer, secretaris-generaal van de TDHIF. 
 
Terre des Hommes wil een coöperatieve dialoog aangaan met de opdrachtgevers en 
organisatoren van grote sportevenementen. De gedocumenteerde negatieve effecten zijn 
onder meer gedwongen uitzetting en verhuizing van kinderen en hun familieleden, de ergste 
vormen van kinderarbeid, politiegeweld tegen kinderen, seksuele uitbuiting en intimidatie van 
kinderen, kinderhandel en onvoldoende financiële middelen. Er zijn echter ook positieve 
effecten, zoals vernieuwing van de infrastructuur, meer sportactiviteiten voor kinderen, 
bevordering van een gevoel van trots en verbondenheid, en vergroting van de openheid en 
solidariteit door mensen met verschillende socioculturele achtergronden aan te moedigen 
elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. 
Het project Children Win wil meer positieve effecten en wil een einde maken aan de 
negatieve effecten. 
 
Terre des Hommes stelt voor om criteria voor kinderrechten op te nemen in de 
kandidaatstellingsprocedure en in contracten met landen of steden die in de toekomst grote 
sportevenementen organiseren, en om toezicht te houden op de toepassing van deze 
criteria. 

 
***EINDE*** 

 
 
Contactpersonen voor interviews 
 
Ignacio Packer, secretaris-generaal van Terre des Hommes IF 
ignacio.packer@terredeshommes.org – mobiel: +41.79.278.44.29 
Interviews in het Engels, Frans en Spaans 
 
Marianne Meier, projectleider Children Win van Terre des Hommes IF 
marianne.meier@terredeshommes.org – mobiel : +41.78.664.77.57 
Interviews in het Duits, Engels, Frans en Italiaans 
 
Project Children Win 
www.childrenwin.org 
Twitter: @ChildrenWin 
 
Terre des Hommes International Federation 
www.terredeshommes.org  
Twitter: @TerredesHommes  
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De Terre des Hommes International Federation (TDHIF) is een netwerk van tien 
nationale organisaties die voor de rechten van kinderen opkomen en een rechtvaardige 
ontwikkeling bevorderen zonder discriminatie op grond van ras, religie, politieke overtuiging, 
culturele achtergrond of geslacht.  
TDH ondersteunt en implementeert daartoe 840 ontwikkelingsprojecten en projecten voor 
humanitaire hulp in 68 landen die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden 
van kansarme kinderen en van hun familieleden en gemeenschappen. Het Verdrag inzake 
de rechten van het kind is het conceptueel kader dat als leidraad voor de activiteiten van 
TDH dient. 

 


