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I
in uoorde medemens
Spoftieve weldoener wil nu geld inzamelen met ziin eigen biografie
De bäna zeventigiarige
Georges DeSmul liep
125 marathons, gaf 18O
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keerbloed en zamelde
meer dan een mifioen.
euro in voor diverse
goede doelen. Zfin
nieuwstê stunt is een
biogfafie en daa^nroor
rekent hü op uw hulp.
YVES COUDRON

Georges is het meest trots op zijn werk voor Born in Africa,

SINT.LAMBREC}ITSl,trO.
LUWE Je kan veel zeg€len van

de NGO die zijn dochter lsabelle uit de grond stampte.

Georges De Smr¡I, maa¡ niet dat
h4 een zitt end, g øt }reef t, Oudere

Brusselaars herinneren zich De
Smr¡l misschien als uitbater van
een liruidenierszaak in SintLarnbrechts-\llloluwe of als ge-

meenteraadslid. Sportievelingen herkerinen zijn gezicht van
tal van loopwedstrijden inbinnen- enbuitenland. Bij PoverelIo, Artsen Zonder Girenzen en
11,11.11is hä gekend als iemand
die zich al decerurialangtomeloos inzetvoorwie het minder

goedheeft.
Zijn nieuwste project is een
boek over zlin eigen leven. 'Ik
heb scffiver Sæfaa¡rKem-

pynck daarvoor onder dearm
gienomen. Volgende week begint

hä', vertelt De Smr¡I.

ùde øanvÈjwílligen
TIet boekwordt uitgegeven in
eigenbeheer en is hopelijk in de
Ioop van volgend jaar af. Om uit
de kostente komen enwat geld
te kunnen geven aan de liefdadigheidsinstellingen die me na
aan het hart liggen moeten we

Foro:ir

GEORGES DE S}IUL
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l{arattonlopcr
cn wcldoencr

luister, bespreek
en realiseer. Dat zeg ik
altijd tegen mijn
tien kleinkinderen
minstens 25O exemplaren verkopen. Nu hebben we er al zes-

tienverkocht.''
Een titel is er nog niet, maax
wel al eenwerl*itel: Met Georges De Srrutl

geenwoordsnmaar

daden. En daaronder: Metha.rt
en, ziel u oor de mpd,emens.
TIet boek koint er om geld in te
zamèler¡ maarbovenal ook om
iedereen te beda¡ken die zich
wijwilig inzet voor ânderen.
'Wie zich belangeloos voor een
goed doel inzet, krijgl daarte

weinig waardering voor. Dit
boek wordt een ode aan alle

vrij-

willigers.'
, 'Ik heb persoonlijk meer dan
een

mi[oen euro ingezameld

voor goede doelen'zegt Georges.'Iedereen die de 20 kilometer van Brussel loopt voor het
goede doel is schatplichtig aan
mij, want ik ben daarmee begonnen. Maar ik ben het meest trots
op de stichtingBorn

'Wie

in Creorges' voetsporen wil
trede4 krägt goede raad.
T,uister, bespreek en realiseer.
Dat zegik altijd aan müntien
ldeÍnkinderen. En geef niet op.
Ik ben een mens die volhoudt.'

inAfrica

gesticht door mijn dochter Isabelle. Daarmee sturen we vierhonderd kinderen naa¡ school.'

lNÐ Het boek bestellen kan doo¡
19 euro te sbrten op de rekeningnummer 8E39 1¡l18 5126 5919.

