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Tijn haast ontelbare vrienden en sympathisanten ornschrijven Geor-
LEes De Smul als een'beroepsvrijwilliger."'Een eret¡tel dle ik koester
en waar ik trots op ben", ãegt de zeventiger die maar liefst 125 mara-
thons op zijn conto heeft staan, die 180 keer bloed gaf en die door zijn
sociale acties al meer dan een miljoen euro inzamelde voor uiteenlo-
pende goede doelen.
Waarom hij dat doet?"lk heb genoeg van het eeuwige klagen van sorn-
mige mensen. Problemen kun je aanpakken. Waar een wil is, is een weg.
lk kan het weten!"

Georges De Smul heeft in een'vroeger
leven'hard gewerkt. Hij had aanvanke-
lijk een kruidenierszaak in Etterbeek
en vervolgens een supermarkt in Sint-
Lambrechts-Woluwe. Georges verbergt
niet dat hij 'goede zaken' heeft gedaan.
Daardoor kon hij meer dan twintig jaar

geleden - hij was er toen pas 51 - al met
pensioen. De superette werd overgelaten
en bestaat nog steeds.

Als boerenzoon stond hij a1s dertienja-
rige op het veld in Zeveren (Deinze) en
studeren zat er niet in. Daar heeft Ge-

orges vandaag wel spijt van. Maar dat
maakte ook dat hij, net als zovele ande-
ren, zljn geluk in Brussel kwam zoeken
en vond.

"Het leven heeft mij veel gegeven en
dat wil ik delen met mensen díe het min-
der goed hebben", verduidelijkt Georges.

ln de politiek

Concreet betekent dit dat Georges

De Smul ai dertig jaar actief is bij 'Spor-

ters voor Artsen zonder Grenzen' en bij
11,.11,.1,, al twee decennia Poverello
steunt en bijna vijftien jaar voorzitter is

van 'Born in Africa.' Met dat laatste initi-
atief zel hij de bakens uit van een pleeg-

ouderproject in Zuid-Afrikaanse slop-
penwijken in Plettenberg Bay.

Georges is bovendien politiek actief.
Dat zljn vader ooit burgemeester van
Zeveren is geweest, heeft daar misschien
wel mee te maken. Hij zetelt sinds 1988
voor de CD&V (de vroegere CVP) in de

gemeenteraad van Sint-Lambrechts-
Woluwe. Hij is er het enige Vlaamse lid in
de gemeenteraad, onder leiding van FDF-
burgemeester Olivier Maingain, met wie

hij overigens niet de beste vriendjes is.

In de zomer van 1993 stond Georges

in alle kranten met ztln actíe voor twee-
taligheid aan de ingang van de nieuwe
vzw Wolu Social. Hij moest zowaar op
de vlucht slaan voor de politie die op
hem werd afgestuurd. Maar er kwàm een

tweetalig informatiebord, wat Georges

nog steeds als een mentale overwinning
beschouwt.

Als Georges geen gemeenteraadszitting
moet voorbereiden, dan heeft hij nog wel
andere dingen om handen. Hij maakt bij-
voorbeeld deel uit van de Nationale Raad

van de CD&V en laat ook UNIZO niet los.
Hij zetelde er vijftien jaar in het hoofd- Þ
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Þ bestuur en kreeg nog dit jaar het gouden
ereteken van UNIZO voor 45 jaar inzet.

"Onderweg" stichtte Georges de

11.11.11-actie en de Antenne AZG' in
zijn gemeente en was hij bedrijvig bij Het
Leger des Heils.

En maar lopen

Voor zichzelf draaide Georges De Smul
in1982 de knop drastisch om. "Ikzette een

punt achter mijn drankprobleem en zwoer

om geen sigaret meer aan te raken."
Hij begon te lopen: eerst de 20 kilo-

meter door Brussel en later marathons.
Georges liep ondertussen 125 marathons
in Siberië, New York, Brazlllë, Bangkok,
Zuid-Afrika... Hij liep ook al meer dan
220halve marathons, nam vijf maal deel
aan de dodentocht van 100 km in Bor-

nem, liep 34 keer de 20 km door Brussel

en heeft meer dan 400 straatlopen op
zijn palmares staan.

Georges loopt dus al meer dan 30 jaar
hart en ziel uit zrlnhlf ten voordele van
zijn medemens in nood. Bij zijn dertigste
marathon op Pater Damiaaneiiand Mo-
lokai besloot hij om de loopwedstrijden
in Belgie een sociaal doel te geven. Op 11

november 1989 liep hlj zíjn eerste spon-
sormarathon voor 1l-.11.11.

"Zo is alles begonnen. Ik was de eerste

Belg die liep voor een goed doel. Tiendui-
zenden sporters ztln mlj gevolgd en daar

ben ik trots op!"
Individueel verzamelde Georges bijna 1

miljoen sponsorgeld voor sociale organi-
saties. Samen met zijn vrienden zamelde
hij op 25 jaar tijd meer dan 12 miljoen
euro in.

Voor deze prestaties verleende de ko-
ning Georges De Smul de eretitel van
'Commandeur in de Kroonorde.'

De vier goede doelen die Georges aan
het hart liggen zljn 11,.11,.11,, Born in Af-
rica België, Sporters voor Artsen zonder
Grenzen België en Poverello.

Georges gaf ook 185 maal bloed als do-
nor, samen lrlet z11n echtgenote Arlette
zeifs meer dan 300 keer.

Born in Africa

Ns Zuid- Afrikaanse non-profrtorgani-
satie wil Born inAfrica (BIA) de educatie-
ve ontwikkeling stimuleren van kansar-
me kinderen uit de achtergestelde gebie-
den in het Bitoudistrict in de Westkaap.
Het kostte BIA tien jaat omjaarlijks 400
kinderen degelijk onderwijs te bieden.

Georges De Smul: "Vandaag staat er
een daadkrachtige organisatie klaar met
een heldere en sterke structuur, een ac-

tief netwerk met de lokale scholenge-

meenschappen, de plaatselijke overheid

en andere belanghebbenden"'
Sinds vorig jaar bekommert BIA zich

ook over BlA-kinderen die verder willen

studeren. De organisatie heeft daartoe

een studiebeursfonds in het leven geroe-

pen dat zícin úcht naar sponsofs. Meer

informatie is te vinden op www.bornin- Þ

MARATHÍ|N TEAM
itEht-Y0RK 1332,st "2t.

*
i-¡

ARTSEN
ZONOER

ERENZEN

I'lEBEElNs
5AN5
FRONTIEREs

6o o
$Op magazinø JANUART - rrsnunnr 2O17



h. ^ êpKFr i¡v .ar¡¿r GA.'r.t*.

o o 
vnr;r¡¡rLLrcER

Þ africa.org en op facebook: borninafrica
vzw

Miss Vlaams Brabant

Coördinator van Born in Africa is Ge-

orges' dochter Isabelle die ter plaatse

woont. Isabelle De Smul was ooit de eer-

ste Miss Vlaams-Brabant en kandidate
Miss België. Ze studeerde af aan de KU
Leuven als licentiate lichamelijke opvoe-
ding met specialisatie in psychomoto-
rische therapie bij gedragsgestoorde en
onderontwikkelde kinderen.

BIA gaf tot op heden al een duizendtal
kinderen in het arme zuiden kansen op
een betere toekomst.

tt

Levensverhaal te boek

Het zat er al een tijdje aan te komen:
een boek waarin Georges De Smul ter ge-

legenheid van zijn 70" verjaardag vertelt
over zichzelf, over zijn leven, over zijn
engagement, zijn vrienden, zrln ervarin-
gerl,...

Hij klopte daartoe aan bij biograaf Ste-
faan Kempynck die het levensverhaal van
Georges op schrift zette. In eigen beheer
liet De Smul zijn verhaal op 1.000 exem-
plaren vermenigvuldigen.

Het gesprek dat BOp-Magazine met
Georges De Smui had en waarvan de

weerslag in dit artikel terug te vinden
is, dateert van de openingsdag van de
jongste boekenbeurs in Antwerpen. Het
was meteen de tachtigste editie van dit
belangrijke boekenfeest.

Georges bemande er een eigen boeken-
stand. Hij kreeg tussen al het rumoer dat

-ã.æ-:'
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Wil je je talent af en toe ¡nzet-
ten en proeven van het vrijwil-
ligersaanbod?
Schrijf je dan in op de vrijwillli-
gerspool voor korte, soms drin-
gende opdrachten. lnschrijven
kan via hetpuntbrussel.be

op de 'grote en belangrijke'uitgeverijen
te horen viel, een meer dan bevredigende
belangstelling. Op dat ogenblik waren
al 700 boeken van Georges De Smuls
'Woorden&Daden, een ode aan de vrij-
willigers', verkocht. (Bij het verschijnen
van dit artikel zljn er dat al 812 gewor-
den, nvdr)

En trouw aan zljn sociale doelen gaat
ook dit keer weer een gedeelte van de op-
brengst van de boekenverkoop naar Art-
sen zonder Grerrzert, 11,.11.11,, Poverello
en Born in Africa. Ieder van deze organi-
saties ontvangt2 euro per verkocht boek
dat tegen 19 euro aangeboden wordt.

Wie hoopt nog een van de laatste
exemplaren van het boek te kunnen be-
machtigen, kan daartoe terecht op wv\¡w.

georgesdesmul.be

I Tekst: Fons Jacobs
Foto's: Fons Jacobs en anderen

Op zoEK N,AAR vRurfrnLLrGERsrârERK rN BnussËL ?
Het Punt helpt je persoonlijk in jouw zoektocht näar het ide-
ale vrijwilligerswerk. Je krijgt antwoord op alle vragen over
jouw rechten en plichten als vrijwilliger.
Kom langs bij het onthaal in Muntpunt op de 3de verdie-
p¡ng (Munt 6, 1000 Brussel).
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12 tot
14 uur, op woensdag bijkomend van 17 tot 19 uur.

het nt

CONTACT
Het Punt vzw I SteunpuntVrijwilligerswerk Brussel

Tt2 218 s5 16

i nfo@hetpuntbrussel.be
www.hetpuntbrussel.be
www.facebook.com/hetpL¡ ntvzw

Blijf op de hoogte van het vrijwíili-
gerswerk in Brussel en ver daarbuí-
ten via onze digitale nieuwsbrief.

Van 4 tot 1 2 maart loopt De Week von de Vrijwilliger.
Thema: Vrijwilligers versterken de buurt.
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