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 Achtergrondverhaal
 Kluners uit Kenia04	 	Pluk	wat	Afrikanen	uit	hun	dorp,	bindt	ze	schaatsen	om	en	zet	ze	op	het	ijs.	

Lachen	geblazen.	En	dus	kijkcijfers	scoren.	Is	dat	het	idee	van	het	tv-programma	
‘Kluners	uit	Kenia’	van	oud-schaatser	Bart	Veldkamp?	Of	zit	er	meer	achter?	

 Reportages
 OEGANDA > ‘Wat een media-aandacht!’18	 	Ze	kwamen	pas	laat	aan	op	Kampala	Airport.	En	moesten	de	volgende	dag	al	

vroeg	op	het	hockeyveld	staan.	Nederlandse	tienermeiden	bezochten	Oeganda.	
Om	te	sporten.	En	om	te	ontdekken	wat	zij	konden	doen	voor	het	Oegandese	
hockey.

 AFGHANISTAN > Boksen met een gehavend leger22	 	Zes	jaar	geleden	werden	er	nog	mensen	opgehangen.	Nu	de	Taliban	zijn		
verdreven	wordt	er	echter	gebokst	in	het	Ghazi-stadion.	Met	steun	van	de		
Italiaanse	ontwikkelingsorganisatie	Peacewaves	en	Europees	bokskampioen	
Paolo	Vidoz.

 BOLIVIA > ‘Een straf van God’27	 	‘Gehandicapten	worden	soms	ondervoed	en	onverzorgd	gevonden,	vast-
geketend	aan	de	vloer	in	huis.’	In	Bolivia	is	erg	weinig	begrip	voor	geestelijke		
of	lichamelijke	beperkingen.	De	organisatie	EDOFOC	verandert	dat.	Met		
sport.’

 Fotoreportage
 NIGERIA > CATS met negen levens09	 	Ze	zijn	fan	van	Arsenal,	dromen	over	een	voetbalcarrière	in	Europa	of	Amerika	

en	trainen	daar	kei-	en	keihard	voor.	Jongeren	in	Nigeriaanse	sloppenwijken	
krijgen	steun	van	de	Engelse	ambassade	om	die	dromen	waar	te	maken.

 Portret
 MICHAEL JOHNSON > ‘Zonder sport liep ik hier niet’21	 	Hij	is	nog	altijd	in	het	bezit	van	wereldrecords,	hing	vijf	keer	een	gouden	

Olympische	medaille	om	zijn	hals	en	mocht	zich	negen	keer	wereldkampioen	
noemen.	Nu	steunt	hij	sportprojecten	in	ontwikkelingslanden.

 Interview
 BARBARA DE LOOR > Geen type voor gezeur14	 	‘Toen	kwam	de	moesson	en	was	iedereen	opeens	zijn	huisje	kwijt.’	De	oud-

schaatsster	over	haar	reizen	als	kind,	topsporter,	tv-presentatrice	en	ambas-
sadeur	voor	een	sport	&	ontwikkelingsorganisatie.	‘Nairobi:	wát	een	rotstad.’

cOLuMN

 columns
 PETER HEERSCHOP > Concurrentie03	 	Ze	doen	goed	werk.	Vinden	elkaar	in	hun	idealen.	Lijken	soms	

één	grote,	liefdevolle	familie.	Maar	welke	familie	kent	geen	
strubbelingen?	Ook	organisaties	in	de	ontwikkelingssector		
zitten	elkaar	soms	in	de	weg.

 EDU JANSING > Koning26	 	Anti-apartheidsstrijder	Steve	Biko	werd	dertig	jaar	geleden	
vermoord	door	de	Zuid-Afrikaanse	regering.	Maar	zijn	geest	
leeft	voort.	In	Kaapstad	onder	meer	in	een	nieuw	project	van	
voetbalclub	Ajax.

 FRANK VAN EEKEREN > A1031	 	Wees	niet	verbaasd	als	het	Wereldkampioenschap	Voetbal		
in	2010	tóch	niet	in	Zuid-Afrika	plaatsvindt.	Maar	in	de		
Verenigde	Staten.	Grote	sportevenementen	zijn	nog	altijd		
vaak	voorbehouden	aan	rijke	landen.

 En verder:
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 26 NIEUWS

 32 MINISTER KOENDERS SCOORT 
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Concurrentie
Gesprek op een feestje  
tussen een man en een 
vrouw:
MAN: Jij zit toch bij  
War child? 
VROuW: Ja. 
MAN: Zelf zit ik bij Right 
To Play.
VROuW: Sporten in de 
Derde Wereld?
MAN: Zoiets ja. Wij  
kwamen laatst met Right 
To Play aan in Darfur op 
dat kleine vliegveldje…
VROuW: Ik ken het. Wij 
zitten daar ook met War 
child.
MAN: Precies. Wij kwamen 

daar aan met een lading sportspullen en jullie zaten 
daar ook.
VROuW: Met de kindsoldaten.
MAN: En jullie waren met die kinderen aan het sporten. 
VROuW: Ja mooi hè? Die kinderen vinden het fantas-
tisch. Je ziet ze gewoon weer kind worden.
MAN: Jawel, maar je weet dat wij van Right To Play de 
sport doen, he?
VROuW: Ja.
MAN: En War child doet van oorsprong eigenlijk vooral 
muziek en creatieve dingen met knutselen en tekenen.
VROuW: Ja?
MAN: Klinkt misschien stom, maar dan zitten jullie toch 
een beetje in onze vijver te vissen.
VROuW: Dat maakt toch niet zo heel veel uit.
MAN: Natuurlijk maakt dat uit. Wij van Right To Play 
gaan toch ook niet trommelen met jullie kindsoldaten. 
War child doet muziek en Right To Play doet de sport. 
Anders gaat toch alles door elkaar lopen. Jouw man zit 
toch bij unicef?
VROuW: Ja
MAN: Mijn vrouw zit bij het Rode Kruis. Ging laatst 
naar Ethiopië om waterputten te slaan, omdat die arme 
vrouwen elke dag drie uur moesten lopen met emmers 
water op hun hoofd. Gaan ze aan het werk met grote 
hamers, blijkt er door een andere organisatie al een 
complete waterleiding aangelegd. Elke hut warm en 
koud stromend water en een mengkraan. 
VROuW: Waren zeker de jongens van Memisa?
MAN: Nee, unicef. Jouw man. Dus de club van mijn 
vrouw moest eerst die hele bende eruit slopen voor ze 
die waterputten konden aanleggen.
VROuW: ???
MAN: Tuurlijk, als je je budget niet opmaakt, word je 
het jaar erop gekort.

Peter Heerschop is caba-
retier met een passie voor 
sport. De oud-gymleraar is 
ambassadeur van de Dag van 
de Balsport (14 april 2007)  
en was jurylid bij de Millenni-
umschoen Ontwerpwedstrijd 
van NCDO.

SuPPORTER |  NuMMER 25 |  MAART 2007 |  �

V echtsporten. Europees bokskampioen Paolo Vidoz blijkt er 
geen kwaad in te zien deze te stimuleren in een land waar  

veel geweld is of dreigt (zie pagina 22). Supporter is nieuwsgierig 
naar de visie die lezers hierop hebben. Daarom de volgende stelling:

Het stimuleren van vechtsporten in een samenleving waar 
geweld heerst of dreigt, komt die samenleving ten goede.

Lezers kunnen tot 7 mei op deze stelling reageren door een e-mail 
te sturen naar: sportdevelopment@ncdo.nl, onder vermelding  
van ‘stelling’. De meest aansprekende reactie wint de DVD van  
‘The Other Final’. In deze film bereiden ’s werelds laagst geklas-
seerde voetballanden – Bhutan en Montserrat – zich voor op een 
onderlinge sportieve confrontatie. De film toont dat liefde voor 
sport zowel mensen en culturen als competitie en compassie bij 
elkaar brengt.

Stelling

INhOuDSOPGAVE

Colofon

Supporter is het kwartaalblad van het programma 
Sport & Ontwikkelingssamenwerking. Doel van het blad 
is activiteiten op het kruispunt van sport & ontwikkelings-
samenwerking onder de aandacht te brengen en moge-
lijke samenwerkingscoalities te bevorderen.  
Meningen die in artikelen worden weergegeven zijn  
niet per definitie de meningen van het programma  
Sport & Ontwikkelingssamenwerking.
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Coverfoto: ‘Ik leen soms voetbalstripboekjes van mijn 
vriendjes’, zegt Godbless Ogbebo. De tiener is verzot 
op alles dat met voetbal te maken heeft. Godbless wil 
binnenkort trainen bij CAtS, die jongeren via sport uit 
de sloppenwijken van Nigeria probeert te krijgen (zie 
pagina 9).
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sporten.	Een	ijsbaan	is	voorlopig	nog	te	veel	gevraagd,	maar	ik	
wil	in	ieder	geval	een	skeelerbaan	in	het	sportcomplex.	Zodat	
getalenteerde	Kenianen	misschien	via	die	sport	nog	eens	op	het	
ijs	terechtkomen.’	Veldkamp	riep	bij	dit	project	de	hulp	in	van	
Right	To	Play,	een	organisatie	die	sport	inzet	om	jongeren	in	
ontwikkelingslanden	te	helpen.

Open armen
Conrad	Alleblas	van	Right	To	Play	staat	al	met	één	been	in	het	
vliegtuig	naar	Zambia	als	hij	de	rol	van	zijn	organisatie	uitlegt.	
‘We	willen	graag	dat	door	het	televisieprogramma	méér	op	gang	
komt	dan	alleen	de	training	van	vier	Kenianen.	Daarom	regelen	
we	de	infrastructuur	om	fondsen	te	werven	voor	Barts	project.	

En	we	ondersteunen	zijn	idee	met	onze	kennis	en	ervaring	op	
het	gebied	van	sport	voor	duurzame	ontwikkeling,	gezondheid	
en	vrede.	De	bredere	doelstelling	van	het	programma	wordt	ook	
door	de	Keniaanse	atleten	goed	opgepakt.	Ze	zijn	er	enthou-
siast	over	en	willen	graag	meehelpen.	Shadrack,	één	van	de	vier	
schaatsers,	doneerde	bijvoorbeeld	vijftig	euro	aan	het	project.	
Daar	krijg	ik	echt	een	heel	warm	gevoel	van.’	
Right	To	Play	wordt	in	Kenia	met	open	armen	ontvangen,	zegt	
Alleblas.	‘Straks	ga	ik	vanuit	Zambia	door	naar	Kenia	om	alvast	
met	lokale	bestuurders	over	dit	project	te	praten.	Ook	worden	we	
ondersteund	door	Talpa/Tien	en	door	producent	Eyeworks.	Die	
bieden	ons	extra	exposure,	bijvoorbeeld	op	hun	website	en	op	de	
Keniaanse	televisie.	Als	je	iets	wilt	veranderen	in	de	wereld,	moet	
je	zoveel	mogelijk	mensen	meekrijgen.’	

Ze kunnen urenlang hardlopen in de brandende zon. Maar zijn ze ook 
bestand tegen de kou? Oud-schaatser Bart Veldkamp bereidt in het 
televisieprogramma ‘Kluners uit Kenia’ vier Keniaanse atleten voor 
op een barre schaatstocht in Zweden. TeksT: eric de Frel

B art	Veldkamp	en	zijn	vader	betreden	ongelovig	het		
Kipchoge	Keino	Stadion	in	de	Keniaanse	stad	Eldoret.		
Is	deze	zanderige	hardloopbaan	nu	de	bakermat	van	

zoveel	topatleten?	En	kijk	eens	naar	de	benen	van	die	hardlopers.	
Bart	werpt	een	sceptische	blik	op	de	hollende	Kenianen.	‘Ik	vraag	
me	af	of	die	benen	kunnen	schaatsen.’	Zijn	vader	ziet	het	ook:		
‘Ja,	we	moeten	ze	wel	even	vetmesten,	tegen	de	kou.’
Een	scène	uit	de	eerste	aflevering	van	‘Kluners	uit	Kenia’	van	
Talpa/Tien.	Geen	hoogtepunt	van	Afrikavriendelijke	televi-
sie,	vindt	recensente	Wubby	Luyendijk.	In	NRC	Handelsblad	
(12/12/’06)	schreef	zij	naar	aanleiding	van	die	eerste	aflevering	
over	een	‘misplaatst	arrogant-Hollands	perspectief ’.	Luyendijk	
licht	haar	commentaar	toe:	‘Er	was	duidelijk	een	gebrek	aan	
interesse	in	de	leefomstandigheden	van	de	Kenianen.	Het	pro-
gramma	gaf	weinig	context	en	geen	inzicht	in	de	beweegredenen	
van	de	sporters.	Wat	meer	perspectief	op	de	situatie	daar	zou	
mooi	zijn	geweest.’

Nieuw sportcentrum
Keniaanse	atleten	klaarstomen	voor	een	zware	Europese	schaats-
tocht.	Atleten	die	nog	nooit	op	ijs	hebben	gestaan.	Ook	Bart	
Veldkamp	zelf	vond	het	maar	een	vreemd	idee.	Pas	toen	hij	het	
Belgische	voorbeeld	voor	‘Kluners	uit	Kenia’	zag	–	‘Allez	Allez	
Zimbabwe’	–	kreeg	hij	er	zin	in.	‘Het	viel	me	op	dat	niet	enter-
tainment	maar	sport	de	boventoon	voerde.	Toen	ben	ik	gaan	
bedenken	of	ik	met	het	programma	iets	moois	kon	bereiken.		
Ik	heb	mijn	plan	voor	de	aanleg	van	een	sportcomplex	in	Kenia	
voorgelegd	aan	de	programmamakers.	Die	waren	er	gelukkig	
meteen	enthousiast	over.’
Door	de	Keniaanse	schaatsers	te	laten	sponsoren	voor	hun	tocht	
in	Zweden	hoopt	Veldkamp	genoeg	geld	op	te	halen	voor	de	
bouw	van	het	sportcentrum.	‘Met	ruimte	voor	ongeveer	tien	

FO
TO

: V
IN

c
EN

T 
JA

N
N

IN
K

 / A
N

P

NIET UITLACHEN
AchTERGRONDVERhAAL

�  |  SuPPORTER |  NuMMER 25 |  MAART 2007

AchTERGRONDVERhAAL

SuPPORTER |  NuMMER 25 |  MAART 2007 |  �

‘In het begin zijn de Kenianen vooral lachwekkend, omdat ze  

er geen bal van kunnen’

WEL VETMESTEN

‘Koeien. Daar hebben die 

jongens thuis echt wat aan’



Mooie plaatjes
Goede	bedoelingen.	Daar	moet	je	nooit	te	veel	aan	ophangen,	
meent	Wubby	Luyendijk.	‘Je	moet	jezelf	de	vraag	stellen	of	het	
wel	verantwoord	is	wat	je	doet.	Zelf	blijven	nadenken.’	Luyendijk	
beoordeelt	vooral	de	manier	waarop	Veldkamps	programma	op	

de	buis	verscheen.	Daarover	is	ze	niet	te	spreken.	Ze	vergelijkt	
‘Kluners	uit	Kenia’	met	het	programma	‘Aanpakken	en	weg-
wezen’	van	de	omroep	LLiNK.	‘Daarin	gaan	bijvoorbeeld	twee	
dokters	naar	Afrika	om	mensen	te	helpen.	Maar	uiteindelijk	zie	
je	vooral	mooie	plaatjes	van	de	dokters	en	kom	je	weinig	te		
weten	over	de	situatie	daar.’
Ook	al	is	‘Kluners’	een	sportprogramma,	het	is	belangrijk	om	
iets	te	weten	over	de	achtergrond	en	de	motieven	van	de	sporters.	
‘Een	sportieve	prestatie	hangt	samen	met	hoe	de	sporter	in	z’n	vel		
zit.	Bovendien	is	enige	context	nodig	om	de	authenticiteit	van	de		
sportprestaties	te	kunnen	beoordelen.	Je	wilt	als	programma-
maker	niet	de	indruk	wekken	dat	je	sporters	met	financiële		
beloningen	uit	hun	land	weglokt.	En	die	indruk	is	bij	dit		
programma	niet	vermeden.’

Prijzige koeien
Dat	de	Keniaanse	atleten	ook	financiële	motieven	hebben,	wil	
Veldkamp	wel	toegeven.	De	sporters	kunnen	zich	door	toppresta-
ties	een	weg	banen	uit	hun	armoede.	‘Maar	ze	vinden	het	vooral	
leuk	om	eens	een	andere	sport	te	kunnen	beoefenen.	En	natuur-
lijk	denken	ze	daarbij	ook:	‘Wow,	ik	kan	naar	het	Westen!’.’
Aan	het	programma	houden	de	Kenianen	een	bedrag	over	waar-

voor	ze	in	hun	thuisland	jaren	zouden	moeten	werken.	Daarnaast	
heeft	Bart	Veldkamp	de	vier	Afrikaanse	schaatsers	nog	een	
bijzonder	extraatje	in	het	vooruitzicht	gesteld.	‘Ik	sponsor	ze	op	
mijn	eigen	manier.	Voor	iedere	vijftig	kilometer	die	ze	in	Zweden	
rijden,	krijgen	ze	van	mij	een	koe.	Het	is	een	tocht	van	twee-
honderd	kilometer,	dus	dat	gaat	me	zestien	koeien	kosten.	Dat	is	
prijzig.	Maar	die	jongens	hebben	daar	thuis	echt	iets	aan.’

Lachwekkende schaatsers
‘Programma’s	als	‘Kluners	uit	Kenia’	worden	gemaakt	om	geld	
in	het	laatje	te	brengen.’	Jan	Boessenkool,	universitair	hoofd-
docent	bestuurs-	en	organisatiewetenschap	aan	de	Universiteit	
Utrecht,	maakt	zich	daarover	geen	illusies.	Hij	heeft	een	grote	
affiniteit	met	sport	&	ontwikkelingswerk,	vooral	in	Kenia.	‘Het	
hele	concept	van	het	programma	staat	me	tegen.	Ik	heb	zelf	jaren	
in	Kenia	gewoond	en	ik	vind	het	een	vreemd	idee.	Waarom	zou	
je	in	godsnaam	Kenianen	leren	schaatsen?	Ze	blinken	al	uit	in	
hardlopen	en	voetbal.’
Boessenkool	geeft	toe	dat	er	positieve	kanten	aan	het	programma	
zitten.	‘Voor	die	vier	atleten	is	het	natuurlijk	de	kans	van	hun	
leven.	En	Veldkamps	plannen	voor	een	sportcentrum	zijn	ook	
zinvol.	Maar	volgens	mij	kan	het	geld	voor	dit	programma	veel	
beter	gebruikt	worden,	als	je	dan	toch	iets	met	ontwikkelings-
werk	wilt	doen.’	

AchTERGRONDVERhAAL
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Ook	de	beeldvorming	van	Kenia	bij	Nederlanders	zal	niet	echt	
gebaat	zijn	bij	dit	programma,	denkt	Boessenkool.	‘In	het	begin	
zijn	die	Kenianen	vooral	lachwekkend,	omdat	ze	er	geen	hout		
van	kunnen.	Daarna	zullen	ze	vast	respect	afdwingen	met	hun	
prestaties.	Toch	vind	ik	dat	zoiets	op	betere	en	positievere	manie-
ren	kan.	Kijk	naar	de	inzet	van	Keniaanse	sporters	als	Lornah	
Kiplagat	en	Paul	Tergat.	Als	een	televisieprogramma	zich	zou	
richten	op	de	steun	van	hun	activiteiten,	zou	dat	talentvolle		
Kenianen	veel	meer	helpen.’

Ambitieuze pilot
Negertjes	uitlachen	wordt	het	niet,	beloofde	Bart	Veldkamp	voor	
het	programma	begon.	‘Natuurlijk	zijn	sommige	dingen	in	de	
montage	best	grappig	geworden.	Maar	de	Kenianen	kunnen	er	
zelf	ook	om	lachen.	Waarom	zouden	wij	dat	dan	niet	mogen?		
Ik	vind	dat	je	daar	niet	te	krampachtig	in	moet	zijn.’
Dat	het	de	televisiemakers	vooral	om	het	geld	te	doen	is,	weet	
Veldkamp	ook	wel.	‘Dat	vind	ik	prima.	Maar	ik	wil	er	zelf	nog	
wel	wat	meer	uithalen.	Voor	mij	is	van	belang	dat	deze	jongens	
leren	schaatsen	en	dat	het	sportcomplex	van	de	grond	komt.	
Ik	zie	dit	plan	als	een	soort	pilot.	Is	het	succesvol,	dan	kunnen	
we	misschien	ook	in	andere	Afrikaanse	landen	zo’n	centrum	
bouwen.’
Veldkamp	vermoedt	dat	er	voor	Afrikanen	veel	mogelijkheden	
liggen	in	de	schaatssport.	‘Ze	hebben	wel	de	kwaliteit,	maar		

vaak	niet	de	middelen	om	topsporter	te	worden.	Ik	verwacht	niet	
dat	ze	binnen	een	paar	jaar	de	beste	schaatsers	ter	wereld	zullen	
zijn.	Maar	wie	weet,	als	daar	in	Kenia	steeds	meer	mensen	gaan	
skeeleren…	En	mochten	de	Kenianen	ooit	nog	eens	de	Neder-
landers	overvleugelen	in	de	schaatssport,	dan	wil	ik	daar	best	de	
schuld	van	krijgen.’  •

Schaatsbelg
Meermalen besloot Bart Veldkamp na een slechte prestatie 
resoluut zijn schaatscarrière te beëindigen, maar steeds 
kwam hij terug. Zijn sportloopbaan begon in 1988, toen hij 
de eerste Nederlandse wereldkampioen marathonschaatsen 
werd. Vier jaar later haalde hij Olympisch goud op de tien 
kilometer. In 1997 nam Veldkamp de Belgische nationaliteit  
aan om de zware Nederlandse kwalificatierondes te 
omzeilen. Als ‘schaatsbelg’ wist hij tijdens de Olympische 
Spelen van 1998 als eerste de 6-minuut-30-barrière op de 
vijf kilometer te slechten. Twee Nederlanders, Romme en 
Ritsma, verbeterden die tijd nog. Veldkamps bronzen plak 
was de eerste Olympische schaatsmedaille voor België ooit.

Negertjes uitlachen  

wordt het niet, beloofde 

Bart Veldkamp

Bart Veldkamp bereidt Afrika voor op klimaatveranderingen…
Bart en vader Veldkamp boven Keniaanse would be-schaatsers

‘Kluners uit Kenia’ in  
een notendop
In drie dagen zoeken Bart Veldkamp en zijn vader vier 
veelbelovende Keniaanse atleten die ze een stoomcursus 
schaatsen kunnen geven. Met de vier uitverkoren sporters 
keren ze terug naar Nederland voor een intensieve training. 
het doel: de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee 
in Oostenrijk uitrijden. Die tocht verloopt goed voor de vier 
Kenianen. Intussen is er een nieuw einddoel bijgekomen: 
de Orsa200k. Een barre tocht over tweehonderd kilometer 
Zweeds ijs. Op zaterdag 17 februari 2007 trotseren de vier 
Kenianen het zachte ijs en de scherpe wind. Sommige door-
gewinterde schaatsers vallen af. Maar de Kenianen passeren 
de finish. Dolgelukkig.



Kracht van sport 
geëxposeerd
Straatbendes die een voetbaltoernooi 
spelen met wijkagenten. Meisjes die weer 
alleen over straat durven dankzij een  
cursus kickboksen. huisvrouwen die 
elkaar van de atletiekbaan rennen. De 
tentoonstelling ‘De kracht van sport 
in Nicaragua’ laat zien hoe groot het 
effect van sport kan zijn op het leven 
van de inwoners van dit Latijns-Ameri-
kaanse land. Met twaalf posters worden 
verschillende aspecten van sport in beeld 
gebracht. Zoals het versterken van eigen-
waarde, gelijkwaardigheid van meisjes en 
jongens, sport als middel voor gezond-
heidsvoorlichting en sport als plezier. De 
expositie is ontwikkeld door de Stichting 
Vriendschapsband utrecht-León en De 
Derde Kamer. Fotografe Dorien Koppen-
berg en Derde Kamerlid Etienne de Jager 
maakten de posters. De tentoonstelling 
komt op diverse plaatsen in Nederland en 
is zelfs te huur. 
Voor meer informatie: www.utrecht-leon.nl

heupworpen  
in Suriname
De Elmonts zijn helden in Suriname. 
Daarom bezocht de Nederlandse wereld-
kampioen judo Guillaume Elmont het 
land namens de Judo Bond Nederland 
(JBN). Samen met zijn broer Dex (Neder-
lands kampioen) en vader Ricardo Elmont 
(Surinaams judoka van de eeuw) maakte 
Guillaume in juli 2006 zijn Surinaamse 
medesporters warm voor een ontwik-

kelingsprogramma van de JBN. het 
project wordt gesteund door Xplore, een 
subsidieprogramma van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Via dit project 
kunnen jongeren uitwisselingen en 
stages in ontwikkelingslanden opzet-
ten. In dit kader vertrokken op 13 maart 
zeven Nederlandse cIOS-studenten naar 
Suriname en tien naar Zuid-Afrika; twee 
landen waarmee de JBN veel samen-
werkt. Alle zeventien studenten hebben 
judo als specialisatie. Twee weken lang 
organiseerden ze judoactiviteiten op 
plaatselijke scholen en bij verenigingen.
Voor meer informatie:  
www.xplore.nl of www.jbn.nl

Mama cash support 
sport met Nike
Baanbrekende initiatieven voor en door 
vrouwen om hun positie en rechten 
wereldwijd te versterken. Daarvoor is 
het internationale fonds Mama cash 
bestemd. Ook sport kan bijdragen aan  
die positieversterking. Daarom heeft 
Mama cash samen met sportproducent 
Nike een pilot programma opgezet voor 
vrouwensportprojecten. Nike heeft 
inmiddels al enkele jaren ervaring op het 
gebied van programma’s die sport gebrui-
ken als middel voor sociale verandering. 
uit deze samenwerking zijn inmiddels 
drie projecten ontstaan: volleybal in 
Afghanistan, zelfverdedigingsport in 
Polen en voetbal in Rwanda. Mama 
cash wil in dit kader alleen duurzame 
projecten ondersteunen, gericht op de 
lange termijn en gedragen door sterke, 
kundige vrouwen. Sport is een recht én 
een innovatieve strategie voor de vrou-
wenemancipatie, vindt Mama cash. Zij 
wil deze boodschap verspreiden binnen 
haar netwerk van vrouwenorganisaties. 

Naast sportbeoefening staat in de pro-
jecten ook capaciteitsopbouw centraal: 
het bieden van (sport)opleidingen en 
versterken van organisaties. hierbij wordt 
samenwerking tussen nieuwe en ervaren 
organisaties gestimuleerd. Mama cash 
wil dat netwerk graag vergroten en 
vrouwensportorganisaties en -federaties 
die zich inzetten voor ontwikkeling door 
vrouwensport in dit netwerk integreren. 
Voor meer informatie: www.mamacash.nl

Rwanda rent  
voor vrede
Twee jaar geleden klonk voor de eerste 
maal het startschot van de Marathon 
voor de Vrede in Kigali, de hoofdstad 
van Rwanda. De wedstrijd was een groot 
succes. Daarom is het uitgeroepen tot 
een jaarlijks sportevenement. In 2006 
namen al drieduizend marathonlopers uit 
vijfentwintig landen deel, waaronder drie 
Nederlanders. De deelnemers staan op  
13 mei aanstaande weer in de startblok-
ken. De Marathon voor de Vrede is een  
initiatief van Soroptimist International,  
een wereldwijde serviceorganisatie van 
en voor vrouwen. In 2005 begon een 
Nederlandse soroptimiste een sponsor-
actie om de deelname van kinderen te  
stimuleren. Gelijktijdig met de vredes-
marathon is daarom voor de jeugd een  
FunRun van vijf kilometer opgezet. Vorig  
jaar sponsorden Nederlandse kinderen  
ongeveer duizend Rwandese leeftijds-
genoten met een rugzak vol school-
middelen en briefkaarten.
Voor meer informatie, sponsoring of  
deelname: www.soroptimist.nl
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Je bent jong en je wilt wat. Een leuk huis, een goede baan en misschien zelfs een 
sportcarrière. Of je nu in Europa woont of in Nigeria. Maar wie in het laatste land 
geboren wordt, heeft daar vaak minder kans op. De Engelse ambassade zette  
er een sportproject op om die kans te vergroten: de voetbalschool community  
Action Through Sports (cATS). Werkt het? Jongeren vertellen.   
TeksT: Ton koene en Jens Middel / FoTo’s: Ton koene

ANITA CHUK
WUEKE (17)
‘Waar ik woon is het vies. 
’s Nachts stinkt het er ontzettend 
en muggen verspreiden ziektes 
als malaria. Overdag wordt er op 
straat gevoetbald. Sinds twee jaar 
ben ik lid van CATS. Ik train drie 
keer per week. Joggen doe ik twee 
keer, dwars door de vervuilde lucht 
van Lagos. Was hier maar een bos 
of heide! Ik speel inmiddels in het 
nationale team van Nigeria voor 
meisjes tot en met zeventien jaar. 
En een paar maanden geleden 
waren hier Amerikaanse scouts. 
Ze vroegen een visum voor me aan, 
zodat ik in de Verenigde Staten 
aan de Jackson State University 
kan studeren en voetballen.’

1

Anita chukwueke

CAtS met 9 levens
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OLUdELE AdEBIMPE (17)
‘Jongens vinden het cool dat ik voetbal. Ze plagen 
me wel eens dat ik dunne benen heb. Maar mijn 
coach bij CATS zegt dat mijn benen juist mijn 
kracht zijn. Ik ben namelijk supersnel en kan 
heel goed pingelen. Volgens hem zou ik later in 
het Nigeriaanse vrouwenteam kunnen spelen. 
daar train ik bijna elke dag voor. Als het niet 
lukt, wil ik computerspecialist worden. Ik ben 
al aangenomen voor een computeropleiding op de 
universiteit. Misschien kom ik zo deze buurt uit. 
We zitten hier vaak zonder water of elektriciteit. 
En er hangt ook altijd schorem rond. 
Van mijn vader moet ik altijd voor het 
donker thuis zijn.’

CHIMWEGE OGECHUCKOU (14)
‘In mijn smalle gebouw wonen vijftien families 
op drie verdiepingen. Er is altijd geschreeuw en 
ruzie. Huiswerk maken vind ik daarom moeilijk. 
Liever ben ik buiten om te voetballen. In 2002 
volgde ik een cursus op de Nationale Voetbalschool 
in Lagos. Mijn vader betaalde alles. Vraag me 
niet waarvan, want als buschauffeur verdient 
hij bijna niets. Ik moet hard trainen om prof
voetballer te worden. Gelukkig zijn de trainingen 
bij CATS van hoog niveau. Soms komen hier zelf 

coaches van bekende voetbalclubs uit 
Engeland op bezoek. daar krijgen we 
dan training van!’

SAMSON BELLO (14)
‘Van mijn vader kreeg ik nieuwe voetbalschoenen. Made 
in China, maar toch nog duur: zes euro! Ze zijn niet echt 
goed, maar ik ben er heel blij mee. Mijn vader is arm. Hij verdient 
maar honderd euro per maand als chauffeur. daar moeten hij, mijn 
moeder, mijn twee broers, mijn zus en ik van rondkomen. We slapen 
in een kamer van vier bij vijf meter, in een buurt waar veel armen 
wonen. Er wordt hier veel gedanst en gedronken. daar wil ik niet aan 
meedoen. Ik wil een echte sportman zijn die veel geld verdient. Hope
lijk word ik snel ontdekt. Ik train in ieder geval veel bij CATS: twee 
keer per week twee uur lang.’

GOdBLESS OGBEBO (13)
‘Afval wordt in karren naar onze buurt 
gebracht. Het is nog niet gedumpt of de lege flessen zijn er al uit
gehaald voor statiegeld. Zo scharrelen de mensen hier hun inkomen bij 
elkaar. Zo wil ik later niet leven. Ik wil heel graag voetballer worden. 
Vanavond speelt Arsenal tegen Ajax. dat móet ik zien. Bij iemand 
anders thuis, want wij hebben geen tv meer. die is kapot en staat  
buiten bij het vuilnis. Ik zit er vaak op als ik niks te doen heb en aan 
het dromen ben over mijn toekomst. Volgende week ga ik een kijkje 
nemen bij CATS. Misschien mag ik wel meedoen!’

2

 3

4

5

Godbless Ogbebo
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CATS (4)
Het project Community Action Through Sport werd vier jaar geleden geboren. Het 
is een initiatief van de Engelse Ambassade. doel van voetbalacademie CATS is in 
arme wijken van Nigeria voetbaltalent te ontdekken en te ontwikkelen. Vooralsnog 
zit CATS alleen in de steden Lagos, Port Harcourt en Kano. de school stimuleert 
naast het voetbaltalent van de jongeren, die tussen de tien en zeventien jaar oud 
zijn, onder meer ook computervaardigheden en leiderschapskwaliteiten. Zolang 
elke training bijgewoond wordt, mag iedereen lid zijn van CATS. Het project heeft 
nu 320 leden. Tien van hen zijn doorgedrongen tot nationale jeugdteams.

CHINASA UKANdU (16)
‘Mijn basisschoolleraar nam me eens mee naar het voetbalstadion. daar 
ontmoette ik het nationale team en de trainer van Nigeria. Ik was meteen 
verkocht. Sindsdien wil ik profvoetballer worden. Toen ik veertien was kwam ik bij 
CATS. Nu train ik elke dag en speel ik in het nationale team voor vrouwen tot en met 
zeventien jaar. dankzij CATS ben ik in Engeland geweest. daar kwamen de 250 meest 
getalenteerde jongerenleiders uit 46 landen samen om elkaars culturen te leren kennen 
en te voetballen. Ik mocht Nigeria vertegenwoordigen!

MACINTOSH  
NIKIMI (17)
‘de wijk waar ik opgroeide is een 
vuilnisbelt op een moeras. Als je  
er loopt golft de grond onder je  
voeten. Ik ben sinds vier jaar dak
loos en werk zeven dagen per week 
in een kapperszaak. Elke ochtend 
voor mijn werk voetbal ik. CATS 
heeft me voetbalkleren gegeven en 
me getipt voor het jeugdteam van 
Nigeria. Volgende maand speel ik 
een proefwedstrijd met dat 
team. Ik hoop dat ik dan 
mag blijven. Ik was ook 
uitgenodigd voor een match 
voor dakloze voetballers in 
Schotland, en een toernooi 
in Berlijn. Maar ik kreeg 
geen visum: ze zijn bang 
dat ik als illegale immigrant in 
Europa blijf. Nigerianen hebben 
geen goede reputatie in het westen 
geloof ik.

ONONUJU CHIdI (17)
‘Ik ben binnen! Ik ben uitgenodigd voor 
het nationale team voor jongens tot en met 
zeventien jaar! daarna stroom ik hopelijk 
door naar het volwassen elftal. Voor nu is 
dit de kroon op jarenlang trainen. Ik zit 
al sinds mijn tiende bij CATS. Mijn grote 
droom is Nigeria te verlaten voor een Euro
pese club. Nu woon ik nog in een achter
buurt van Lagos, met mijn ouders, zus en zes 
broers in een piepklein huisje. Het valt niet 

mee om zo op elkaars lip te leven.  
Wel fijn is dat we een tv hebben.  
  Zo kan ik de Engelse competitie  
   volgen. Arsenal is mijn team.’

 6

7

 8

9
Voor meer informatie: zie www.britishcouncil.org/nigeria-society-connecting-futures.htm

Ononuju chidi

Macintosh Nikimi
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Graag werken
‘Ik	stond	te	juichen	op	de	tribune	in	Thialf,	afgelopen	februari.	
Sven	Kramer	en	Ireen	Wüst,	allebei	wereldkampioen!	Nee,	ik	
heb	tijdens	de	ritten	geen	moment	gedacht:	ik	wil	ook	even.	Die	
kriebels	heb	ik	niet.	Mijn	laatste	schaatswedstrijd	was	de	wereld-
bekerfinale,	vorig	jaar	maart	in	Heerenveen.	Daarna	heb	ik	dat	
hoofdstuk	afgesloten.	Ik	richt	me	nu	op	andere	dingen.	Ik	geef	
veel	schaatsclinics.	Onlangs	nog	voor	drieduizend	medewerkers	
van	de	Nederlandse	Spoorwegen.	In	Thialf.	Daar	ontving	ik	dit	
wereldkampioenschap	ook	klanten	van	verzekeringsmaatschap-
pij	Aegon,	hoofdsponsor	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Schaats	
Bond.	Bij	Aegon	heb	ik	bovendien	meegelopen	met	evenement-
organisatoren.	Daarnaast	won	ik	vorig	jaar	in	het	tv-programma	
‘Dancing	with	the	stars’	en	werd	ik	gevraagd	als	coach	van	dikke	
mensen	in	‘De	Afvallers’	van	SBS6.	Voor	SBS6	maak	ik	óók	nog	
‘Nederlanders	in	Ontwikkeling’.	Hierin	bezoek	ik	ontwikkelings-
projecten	in	verschillende	landen.’

Graag reizen
‘Als	schaatsster	kwam	ik	overal.	Moskou,	Korea,	Japan,	Canada.	
Na	de	wedstrijden	ging	ik	op	pad.	Dan	reed	ik	met	een	huurauto	
de	Rocky	Mountains	in.	Ik	heb	altijd	graag	gereisd.	Op	mijn	
negende	ging	ik	voor	het	eerst	op	vakantie	naar	een	ver	land:		
met	mijn	moeder	naar	Indonesië.	Ik	weet	nog	hoe	lief	iedereen	
tegen	me	was,	hoe	prachtig	de	natuur	en	hoe	hectisch	Jakarta.		
We	zagen	dat	er	mensen	in	kartonnen	huisjes	woonden,	dat	de	
moesson	kwam	en	dat	iedereen	opeens	zijn	huisje	kwijt	was.		
We	zagen	een	oude	vrouw	die	haar	bezittingen	probeerde	te	

redden.	Ik	wilde	helpen.	Vond	het	verschrikkelijk.	Toch	denk	ik	
dat	zulke	ervaringen	voor	kinderen	makkelijker	zijn	dan	voor	
volwassenen.	Als	je	ouder	bent,	begrijp	je	beter	hoe	moeilijk	het	
is	voldoende	hulp	te	bieden.
Mijn	eerste	reis	voor	‘Nederlanders	in	Ontwikkeling’	bracht	me	
in	Bolivia.	Ik	bezocht	daar	een	project	dat	in	het	oerwoud	voor	
elke	gekapte	boom	een	nieuwe	probeerde	te	planten.	Zat	ik	daar	

opeens	tussen	cocabladkauwende	indianen.	Prachtig.	Elders	in	
het	land	bezocht	ik	een	blindentehuis	[zie	pagina	27,	red].	Een	
klein	meisje	was	door	haar	moeder	van	een	berg	gegooid	omdat	
ze	gehandicapt	was.	Ze	vertelde	me	dat	ze	zangeres	wilde	worden.	
Ze	zong	voor	me.	Wát	een	stem!	Natuurlijk	waren	niet	al	mijn	
reizen	even	ontroerend	of	inspirerend.	Neem	Nairobi.	Daar	

Geen 
type 
voor 
gezeur

‘Zonnen in Albufeira. Snowboarden in de Alpen. 
het lijkt me heerlijk. Even rust. Maar het zit er vast 
niet in, voorlopig.’ Sinds ze is gestopt met top-
sport, heeft oud-schaatsster Barbara de Loor 
(32) het drukker dan ooit. Van tv-programma’s tot 
schaatsclinics, en van een prille carrière bij Aegon 
tot verre reizen voor ontwikkelingsorganisaties. 
‘Leuke dingen. Daar ga ik geen nee op zeggen.’ 
TeksT: Jens Middel, HelGA VAn kAMPen en MArleen  

roMeniJ / FoTo’s: sAnne couPrie

‘In Nairobi dacht ik: 

dit is zo groot, zo 

gigantisch, dit komt 

nóóit meer goed’



Connecties
‘Ik vind het prima wanneer bekende 
Nederlanders lokale projecten 
bezoeken, MITS zij hun opgedane 
kennis en ervaringen bij terugkomst 
in Nederland verspreiden en zich zó 
inzetten dat het Nederlandse publiek 
meer betrokken raakt en bewust 
gaat nadenken over internationale 
kwesties. Dan vind ik het niet zonde 
van het geld. Bekende Nederlanders 
hebben connecties met de media 
en de politiek en kunnen dus hun 
inzichten en informatie in beeld en 
geschrift makkelijker verspreiden 
dan niet-bekende Nederlanders. 
Ik zou er wel op willen aandringen 
dat mensen hooguit een onkosten-
vergoeding krijgen en in ieder geval 
geen dik salaris. Dit lijkt me not done 
wanneer die mensen zelf al een goed 
salaris hebben.’
 
José Heuthorst (Nijmegen)
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bezochten	we	de	op	twee	na	grootste	sloppenwijk	ter	wereld.	
We	zaten	in	een	geblindeerde	auto	met	vijf	zwaarbewapende	
bewakers.	De	wijk	was	levensgevaarlijk	voor	blanken.	Overal	zag	
ik	armoede,	open	riolen	en	smerige,	magere	mensen	die	letterlijk	
vochten	om	te	overleven.	Ik	dacht:	dit	is	zo	groot,	zo	gigantisch,	
dit	komt	nóóit	meer	goed.	Ik	vond	Nairobi	een	rotstad.	Agressief,	
smerig,	arm,	met	even	verderop	de	gigantische	rijkdom	van	luxe,	
maffiose	tenten.	Ik	werd	er	totaal	door	uit	het	veld	geslagen.’

Graag helpen
‘Of	ik	na	mijn	reizen	naar	ontwikkelingslanden	anders	naar	
Nederland	kijk?	Nee,	ik	heb	een	goed	stel	hersens,	ik	wist	hier-
vóór	ook	wel	dat	wij	het	beter	hebben	dan	mensen	in	Afrika.		
Dat	gezeur	van	‘na	zo’n	reis	sta	ik	echt	met	beide	benen	op	de	

grond’,	dat	is	niks	voor	mij.	Ik	vond	het	een	mega-ervaring,	
heb	gezien	hoeveel	gedaan	kan	worden,	hoeveel	grote	en	kleine	
organisaties	gesteund	kunnen	worden.	Klaar.	Dat	betekent	niet	
dat	iedereen	verplicht	is	te	helpen.	Dat	moeten	mensen	zelf	maar	
weten	Ík	doe	het	alleen	wel.	Op	mijn	manier.	Door	de	situatie	
daar	zo	goed	mogelijk	in	beeld	te	brengen.	En	door	sinds	2003	
ambassadeur	te	zijn	van	Right	To	Play,	een	internationale	orga-
nisatie	die	zoveel	mogelijk	kinderen	in	ontwikkelingslanden	laat	
spelen	en	sporten.
Vroeger	werd	ik	om	de	haverklap	voor	een	goed	doel	gevraagd.	
Door	de	Hartstichting	omdat	ik	een	hartoperatie	had	ondergaan.	

Door	het	Astmafonds	omdat	ik	zelf	astmatisch	ben.	Het	leek	me	
beter	voor	mezelf	en	het	doel	dat	ik	wilde	steunen,	als	ik	me	voor	
één	organisatie	zou	inzetten.	Na	een	leuk	gesprek	met	Right	To	
Play-voorzitter	en	oud-schaatser	Johann	Olav	Koss,	die	ik	al		
goed	kende,	was	de	keuze	snel	gemaakt.	
Het	duurde	wel	even	voordat	ik	tijd	had	om	projecten	van	Right	
To	Play	te	bezoeken.	Dat	gebeurde	pas	in	2006.	Toen	ging	ik	naar	
Mozambique	en	Zambia	voor	een	NCDO-campagne:	de	Millen-
niumschoen	Ontwerpwedstrijd.	Deelnemers	aan	deze	wedstrijd	
ontwierpen	een	sportschoen	die	één	van	de	millenniumdoelen	
van	de	Verenigde	Naties	uitbeeldde	[zie	pagina	32,	red.].	De		
winnares	bezocht	samen	met	mij	projecten	van	Right	To	Play	en	
het	Zuid-Afrikaanse	SCORE,	een	andere	sport	&	ontwikkelings-
organisatie.	

Dat	sport	daar	goede	fysieke	en	mentale	effecten	bleek	te	hebben,	
verbaasde	me	niet.	Ik	weet	uit	ervaring	dat	je	ervan	leert	doelen	
te	stellen,	te	communiceren	en	samen	te	werken.	Wel	verras-
send	vond	ik	het	lage	aantal	coaches	van	sommige	projecten,	
soms	maar	drie	per	driehonderd	kinderen;	de	status	die	coaches	
genoten	in	hun	gemeenschap;	en	de	passieve	rol	van	vrouwen	in	
Mozambique.	Tijdens	een	peptalk	die	ik	gaf,	merkte	ik	dat	man-
nelijke	coaches	de	vragen	stelden	terwijl	de	vrouwen	hun	mond	
hielden.	Ik	vond	het	niet	mijn	plek	daar	iets	van	te	zeggen.	Maar	
ik	vertelde	wel	hoe	trots	ik	er	op	was	dat	ik	de	wereld	kon	tonen	
dat	ik	als	vrouw	óók	iets	kon	op	sportgebied.’

Graag aandacht geven
‘Mijn	reizen	voor	‘Nederlanders	in	Ontwikkeling’	zijn	nu	voorbij.	
Ik	heb	geen	idee	of	het	programma	een	vervolg	krijgt.	Weet	niet	
eens	of	het	aanslaat.	Heel	veel	reacties	krijg	ik	er	niet	op.	Zo	af	
en	toe	zegt	een	vriend	of	familielid:	‘Hee,	ik	zag	je	laatst	op	tv.	
Iets	met	arme	kinderen	of	zo.’	Dat	is	vaak	wat	bijblijft.	Voor	veel	
mensen	is	het	toch	een	ver-van-je-bed-show.	Ik	vraag	me	af	of	het	
programma	ooit	een	kijkcijferknaller	zou	worden,	maar	het	helpt	
niet	echt	dat	SBS6	het	op	zondagmiddag	uitzendt,	soms	verruilt	
voor	voetbal	en	zich	niet	strak	aan	de	gidstijden	houdt.	Dan	
wordt	het	om	16.30	aangekondigd,	maar	begint	het	al	om	16.10.	
Omdat	dan	het	darten	is	afgelopen.	Beetje	jammer.	De	projecten	
in	dit	programma	verdienen	zoveel	mogelijk	aandacht.’  •

Barbara de Loor
… brak in 1997 door met brons op het EK Allround. Gros-
sierde in vierde plaatsen, bijvoorbeeld op de 5000 meter 
van de Olympische spelen van Nagano, op het EK Allround 
in 2001 en op het WK Afstanden in 2003, 2004 en 2005. 
Won in 2005 een gouden plak op de 1000 meter op het 
WK Afstanden. Werd in 2006 zesde op de 1000 meter van 
de Olympische Spelen van Turijn en sloot haar carrière dat-
zelfde jaar af met een vijfde plek op de 1500 meter van de 
wereldbekerwedstrijden in heerenveen.

‘Af en toe hoor ik: Hee, 

ik zag je laatst op tv. Iets 

met arme kinderen of zo’

Lezers krijgen in elke Supporter de oproep om 

te reageren op een stelling (zie pagina 3). Wie 

dat doet, maakt kans op een prijs. Via de stelling 

in het vorige nummer kon men bijvoorbeeld het 

sportboek ‘One Love’ van topfotograaf Levon  

Biss winnen. hieronder een aantal reacties.

DE WINNAAR Verspild geld
‘Ik erger me al heel lang aan die zoge-
naamde ‘BN-ers’ als ze weer eens voor 
een ontwikkelingsorganisatie op pad 
zijn geweest. In Nederland ben je al 
bekend als je eens op tv bent geweest of 
een geluid uit je keel hebt geperst waar 
mensen voor klapten. Wat zegt dat over 
je kennis van zaken? Wat deze mensen 
uitkramen is niet om aan te horen; voor-
gezegd door ontwikkelingsorganisaties 
en meestal gespeend van enige realiteit. 
En dan heten ze opeens AMBASSA-
DEuRS!!!! het liefst laten ze dat woord 
op hun voorhoofd injecteren. Neem Ruud 
Gullit. Er komt niets zinnigs uit zijn mond. 
En wat doet hij eigenlijk? Zich goed 
amuseren en zich goed laten betalen! 
Slechts een paar BN’ers pakken het juist 
aan. Zij stellen zich vaak bescheiden op en 
staan niet met dit werk op de voorgrond. 
De meeste BN’ers gaan echter een paar 
dagen naar een project en denken dan de 
situatie te kennen. Ze benaderen het vaak 
vanuit hun westerse perspectief. Ik hoor 
en zie weinig over de opvattingen en ver-
wachtingen van de andere kant. Verder: 
je bent pas echt betrokken als BN’er als je 
ook alle kosten zelf betaalt. Nu draaien 
de organisaties vaak op voor deze kosten. 

Er zou zoveel gedaan kunnen worden met 
dat verspilde geld. Investeren in lange-
termijn-projecten, deze zonder bemoe-
dering begeleiden en jezelf langzaam 
maar zeker overbodig maken. Dat werkt, 
is mijn ervaring, na zestien jaar sport- en 
gezondheidsprojecten te hebben bege-
leid in de caucasus en West-Afrika.’ 

Hans Vorsteveld (Enschede)

Hart
‘Op zich is er niets mis mee dat BN’ers 
betrokken worden bij een project. Dat 
krijgt zo meer aandacht. Ik heb er wel 
moeite mee dat de ontwikkelingsorga-
nisaties daarvoor hoge kosten maken. 
Een kleine onkostenvergoeding moet 
kunnen; op die basis werken ook de vele 
vrijwilligers in Nederland. BN’ers staan op 
gelijke voet met deze vrijwilligers. Ze zijn 
geen beroepskrachten, die salaris en bij-
komende secundaire arbeidsvoorwaarden 
hebben. Een BN’er moet niet vanwege 
het geld zijn tijd en kwaliteiten beschik-
baar stellen voor een lokaal project van 
ontwikkelingsorganisaties. het moet 
vanuit zijn hART komen!’

Sergio Felter (Amsterdam-Zuidoost)

STELLING: Steeds vaker worden bekende Neder-
landers door ontwikkelingsorganisaties uitgenodigd 
om lokale projecten te bezoeken. Op kosten van die 
organisaties. Zulke reizen zijn zonde van het geld.

POST
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‘Graag	om	negen	uur	aanwezig	zijn	voor	de	presentatie	van	de	
teams	en	de	foto’s’.	Die	instructie	kregen	ze	per	e-mail.	En	dus	
staan	ze,	op	z’n	Nederlands,	stipt	op	tijd	voor	de	poort	van	de	
middelbare	school	King’s	College	Budo.	Twaalf	Nederlandse	
meisjes	in	oranje	tenue,	samen	met	hun	drie	begeleiders.	Moe,	
omdat	ze	de	avond	tevoren	pas	laat	in	Kampala	aankwamen.		
En	benieuwd	naar	de	andere	teams	van	het	toernooi	waaraan		
ze	straks	meedoen.	
Maar	dit	is	Oeganda.	Negen	uur	is	hier	een	ruim	begrip.	Zeker	
op	een	zaterdag.	Het	team	wordt	niet	meteen	naar	het	veld	naast	
de	school	gebracht.	Het	krijgt	eerst	een	uitgebreide	rondleiding.	
De	presentatie	en	foto’s	blijken	weinig	haast	te	hebben.
En	zelfs	als	ze	uiteindelijk	bij	het	veld	aankomen,	is	het	daar	nog	
geen	tijd	voor.	Er	is	geen	speelster	te	bekennen.	De	teams	moeten	
nog	uit	verschillende	delen	van	de	stad	of	het	land	komen.	Wel	
knalt	er	muziek	uit	de	speakers.	En	er	is	een	oude	bekende:	
Patrick	Yoacel.	

Bij	Yoacel	begon	de	betrokkenheid	van	Hockey	Club	Reeuwijk	
met	Oeganda.	De	jonge	hockeyfanaat	is	sinds	kort	voorzitter		
van	de	Oegandese	Hockey	Bond	(UHA),	maar	werkt	ook	al	
jaren	in	een	hotel.	Daar	raakte	hij	in	2005	in	gesprek	met	Ronald	
Scheer,	een	Nederlandse	zakenman	wiens	kinderen	op	Hockey	
Club	Reeuwijk	zitten.	Enthousiast	over	hun	gedeelde	interesse,	
nam	Yoacel	Scheer	mee	naar	een	hockeytraining	die	hij	aan	
Oegandese	straatkinderen	gaf.
De	ontmoeting	maakte	veel	indruk	op	de	zakenman.	Eenmaal	
thuis	informeerde	hij	bij	de	club	van	zijn	kinderen	of	daar	niet-
gebruikte	kleding	was	die	naar	Oeganda	zou	kunnen.	Die	was	
er.	Jenneke	van	der	Wijden,	coach	van	één	van	de	meisjesteams,	
zamelde	het	materiaal	in	dat	Scheer	meenam	in	zijn	zakenbagage.	
Tegelijkertijd	informeerde	ze	bij	de	Koninklijke	Nederlandse	
Hockey	Bond	of	er	nog	andere,	structurelere	manieren	waren	
om	het	hockey	in	Oeganda	te	steunen,	bijvoorbeeld	via	’s	lands	
nationale	bond.	
Ze	vernam	dat	er	via	de	internationale	hockeyfederatie	FIH	werd	
samengewerkt	met	die	nationale	bond.	Zo	had	de		
FIH	–	met	geld	van	onder	meer	het	Internationaal	Olympisch	
Comité	–	een	Nederlands	kunstgrasveld	beschikbaar	gesteld	
voor	een	Oegandees	stadion.	De	verzending	daarvan	kwam	om	
onduidelijke	redenen	echter	niet	van	de	grond.	

Eindelijk	komen	de	bussen	aan.	Zeven	teams	stappen	uit,	
allemaal	van	een	andere	school.	Patrick	Yoacel:	‘In	Oeganda	
zijn	geen	buitenschoolse	hockeyclubs	voor	kinderen;	die	zijn	er	
alleen	voor	volwassenen.	Sowieso	is	teamsport	iets	wat	de	meeste	
Oegandese	jongeren	enkel	op	school	doen.’	Op	sommige,	goed	

‘Wat een 
media-aandacht!’

hun club had al eens shirtjes en scheen-
beschermers gestuurd. Maar konden  
ze niet iets structurelers doen voor de 
ontwikkeling van hockey in Oeganda? 
Om dat te onderzoeken stapten twaalf 
meiden van rond de zestien jaar, allen 
speelsters van hockey club Reeuwijk, 
eind vorig jaar op het vliegtuig naar 
Afrika. Met hun sticks, want natuurlijk 
zou er ook worden gehockeyd.  
TeksT en FoTo’s: elly VAn der klAuw

Nederlandse hockeymeiden in Kampala

DE AANKOMST EN hET TEAM

DE INTERESSE EN hET BEGIN

DE WEDSTRIJD EN hET SPEL



De race maakt deel uit van een bezoek dat Johnson eind 
oktober 2006 bracht aan het community Based Aids 
Project (cOBAP) in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. 

cOBAP zet sport in om jongeren in de buitenwijk Nakulabye 
voor te lichten over gezondheid, drugs en hiv/aids. De stichting 
wordt gesteund door de Laureus Sport for Good Foundation, 
waarvan Michael Johnson – net als tal van andere sporters 
– ambassadeur is. Eerder die maand was hij nog in Kenia, waar 
de Mathare Youth Sports Association (MYSA) sport gebruikt om 
jongeren in sloppenwijken aan te sporen hun omgeving op te 
knappen, leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, te studeren 
en aidsvoorlichting te geven aan leeftijdsgenoten. Ook MYSA 
krijgt steun van de Laureus Sport for Good Foundation, net als 
ruim veertig andere sportprojecten in ontwikkelingslanden. Al 
met al bereikt Laureus 15.000 kinderen. Johnson: ‘De kracht van 
sport is enorm. Levens kunnen er door veranderen. De mijne is 
maar één voorbeeld. Zonder atletiek had ik hier niet gelopen.’

Voor meer informatie: zie www.laureus.com
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‘ZONDER 
SPORT 
LIEP IK 
hIER NIET’
Op een regenachtige namiddag maakt 
hardlooplegende Michael Johnson  
zich klaar voor de start. Zijn tegen-
standers: Oegandese kinderen met  
hiv/aids. Terwijl hij doet waar hij 
beroemd om is geworden, sprinten,  
doet hij ook waar hij vandaag de dag  
het beste in is. hij promoot sport als  
middel voor sociale verandering.  
TeksT: elizAbeTH kAMeo
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Sneller dan iedereen
Michael Johnson stopte in 2000 met atletiek. De toen 
33-jarige sprintkoning was in tien jaar tijd negen keer 
wereldkampioen geworden, had vijf maal Olympisch goud 
om zijn hals gehad en was in 1996 de eerste man ooit die 
de Olympische 200 én 400 meter op zijn naam schreef. De 
Amerikaan is nog altijd in het bezit van wereldrecords op de 
200 meter (19,32 seconden), 400 meter (43,18 seconden),  
4 x 400 (2.54,20 seconden) en de incourante 300 meter 
(30,85 seconden).

Olympisch goud: 1992 Barcelona 4x400 meter, 1996 
Atlanta 200 meter, 1996 Atlanta 400 meter, 2000 Sydney  
400 meter, 2000 Sydney 4x400 meter.

Wereldkampioen: 1991 Tokio 200 meter, 1993 Stuttgart 
400 meter, 1993 Stuttgart 4 x 400 meter, 1995 Gotenburg 
200 meter, 1995 Gotenburg 400 meter, 1995 Gotenburg  
4 x 400 meter, 1997 Athene 400 meter, 1999 Sevilla 400 
meter, 1999 Sevilla 400 meter.

uitgeruste	onderwijsinstellingen	kunnen	leerlingen	na	school-
tijd	vaak	één	of	meerdere	sporten	beoefenen.	Voetbal	of	rugby	
zijn	het	populairst,	hockey	is	vaak	tweede	keus.	Alleen	scholen	
organiseren	hockeywedstrijden.	Het	toernooi	waaraan	Hockey	
Club	Reeuwijk	meedoet,	is	speciaal	voor	de	Nederlandse	meiden	
op	poten	gezet.	De	school	stelt	de	faciliteiten	ter	beschikking,	de	
Nederlandse	ambassade	en	het	Zuid-Afrikaanse	telecombedrijf	
MTN	sponsoren	de	extra	kosten.
Als	uiteindelijk	ieder	team	is	gepresenteerd	en	op	de	foto	gezet,	
klinkt	het	eerste	fluitsignaal.	En	komen	twee	werelden	samen.	
De	snelle,	soepele	Oegandese	meiden	die	soms	op	blote	voeten	

spelen,	meestal	zonder	scheenbeschermers	en	zeker	niet	met	
gebitsbescherming.	En	de	Nederlandse	meiden	met	hun		
techniek,	teamgeest	en	positiespel.	Tussen	de	wedstrijden	door	
wisselen	ze	trucjes	uit,	geven	ze	elkaar	complimenten	en	delen		
ze	ervaringen.	Wanneer	het	de	tweede	dag	van	het	toernooi	
regent,	dansen	en	zingen	de	Nederlandse	en	Oegandese	speelster	
samen	onder	de	neergezette	partytenten.	Uiteindelijk	winnen		
de	meisjes	uit	Reeuwijk	het	toernooi	en	staat	het	Oranjeteam		
het	Wilhelmus	te	zingen.

De	boomlange	Peter	Lokeris	is	bij	de	prijsuitreiking.	‘Sport	is	
goed	voor	kinderen’,	stelt	de	staatssecretaris	van	Onderwijs	van	
Oeganda.	‘Ze	krijgen	er	zelfvertrouwen	van.	Door	teamsport	
leren	ze	bovendien	samen	te	werken.	Verschillen	in	afkomst	
blijken	niet	meer	belangrijk.	Dat	is	een	goede	les,	ook	voor	buiten	
het	veld.’	Floor	Meijs	van	Hockey	Club	Reeuwijk,	uitgeroepen	
tot	beste	speelster	van	het	toernooi,	krijgt	van	Lokeris	een	mooie	
houten	stick.	Ze	geeft	hem	spontaan	weg	aan	haar	directe	tegen-
standster	van	King’s	College.	‘Thuis	heb	ik	nieuwe	kunststof-
sticks	liggen.	En	zij	had	alleen	maar	zo’n	oude	houten	stick.’	
De	komst	van	de	Nederlandse	meisjes	trekt	naast	Lokeris		
hockeyfans	uit	de	hele	stad,	scheidsrechters,	UHA-bestuursleden	
en	zelfs	het	damesteam	van	één	van	de	weinige	hockeyclubs	in	
Kampala.	Nu	de	crème	de	la	crème	van	het	Oegandese	hockey	er	
toch	is,	informeert	Jenneke	van	der	Wijden	–	organisator	van	de	
reis	–	maar	eens	naar	de	obstakels	rondom	het	kunstgrasveld	van	
de	FIH.	Algemeen	secretaris	Sharifah	Sanyu	en	voorzitter	Patrick	
Yoacel	van	de	Oegandese	bond	vertellen	dat	ze	daar	nog	diezelfde	
week	met	de	FIH	over	spraken.	Het	veld	dat	al	zeven	jaar	braak	
ligt	te	wachten	op	het	kunstgras	is	bedoeld	voor	een	stadion.	
Daar	moeten	eerst	nog	wat	egalisatiewerkzaamheden	worden	
uitgevoerd,	en	die	kosten	moeten	de	Oegandezen	zelf	ophoes-
ten.	Waarschijnlijk	draait	het	om	enkele	tienduizenden	dollars.	

Daarna	zal	Oeganda’s	eerste	kunstgrasveld	naar	het	stadion	
worden	gestuurd.

Benjamin	Anker	bevestigt	dat.	De	Nederlandse	ambassade-
secretaris	was	zijdelings	bij	de	gesprekken	betrokken	omdat		
FIH-vertegenwoordiger	Theo	Ykema	ook	een	Nederlander	is.	
Anker:	´Het	is	belangrijk	dat	de	Oegandese	bond	nu	geld	weet	
te	genereren.	Dat	moeten	ze	straks	ook	voor	het	onderhoud.	Ze	
moeten	Oegandese	bedrijven	of	buitenlandse	bedrijven	die	hier	
gevestigd	zijn,	weten	te	interesseren.’	Dat	blijkt	niet	onmogelijk.	
Jenneke	van	der	Wijden	spreekt	tijdens	het	toernooi	diverse	
zakenmensen:	Oegandezen,	Nederlanders	of	andere	buiten-
landers.	De	eigenaar	van	het	goed	lopende	restaurant	Steak-Out	
heeft	wel	interesse.	‘Ik	ben	zelf	meer	een	basketballer,	maar	ik	
zou	wel	een	klein	tentje	in	dat	stadion	willen.	En	dan	met		
reclameborden	die	naar	mijn	restaurant	verwijzen.’
Van	der	Wijden	denkt	een	manier	te	hebben	gevonden	om	struc-
tureel	bij	te	dragen	aan	het	Oegandese	hockey.	Ze	neigt	ernaar	
fondsen	te	werven	voor	de	nationale	bond.	FIH-vertegenwoor-
diger	Theo	Ykema	raadt	haar	dat	echter	af.	‘De	bond	moet	zijn	
kracht	zelf	bewijzen.	Dat	is	beter	voor	de	toekomst.’	Het	bevredigt	
Van	der	Wijden	niet	helemaal.	´We	kunnen	natuurlijk	wel	spullen	
blijven	inzamelen.	We	hebben	gezien	dat	ze	blij	waren	met	de	
125	kilo	aan	materialen	die	we	hadden	meegenomen,	en	die	via	
de	UHA	verdeeld	worden	over	de	scholen.	Maar	we	zouden	graag	
meer	doen.	We	hebben	gemerkt	dat	alleen	onze	aanwezigheid	al	
een	enorme	stimulans	voor	het	hockey	was.	Ook	met	alle	media-
aandacht	die	we	kregen.	Ik	heb	de	Oegandese	bond	beloofd	dat	we	
terugkomen	om	op	het	nieuwe	kunstgrasveld	te	spelen.	Wanneer	
dat	veld	er	ligt	en	wij	er	heen	kunnen,	hangt	af	van	de	bond	zelf.	
Het	enige	dat	ik	nu	kan	doen	is	contact	houden.’  •
Voor meer informatie: www.oegandatoer.web-log.nl

DE BOND EN hET GELD

DE STIcKS EN hET GRAS

hockeyers zamelen  
duizenden euro’s in
De reis van hockey club Reeuwijk was niet alleen een  
sportief succes. het Nederlandse meisjesteam slaagde er 
ook in om via Nederlandse sponsors en donateurs bijna 
22.000 euro in te zamelen voor hospice Africa. Dat is een 
organisatie in Kampala die artsen en verpleegkundigen 
opleidt in de zorg voor ernstig zieke kinderen; jongens en 
meisjes die onbehandelbaar zijn of waarvoor de behandel-
kosten zeer hoog zijn. Bij het hospice is een dagverblijf 
waar kinderen uit Kampala een dag in de week naartoe 
kunnen om de juiste zorg te krijgen. En aandacht, want 
thuis worden ze door hun families vaak weggestopt in  
een hoekje. 
Voor meer informatie: www.hospiceafrica.or.ug

‘Zij had alleen zo’n 
oude, houten stick’



SERIE: HET  
NIEUWE  
AFGHANISTAN

Een internationaal leger 
stormde kort na ’11 septem-
ber’ Afghanistan binnen. De 
heersende taliban, beschul-
digd van steun aan Al-Qaida, 
werden afgezet. Inmiddels is 
het meer dan vijf jaar later. 
Diezelfde taliban voeren 
vanuit het zuiden van  
Afghanistan een felle strijd 
om hun macht te heroveren. 
Onder meer tegen Neder-
landse soldaten. Als de oud-
heersers deze strijd winnen, 
is het gedaan met de vrij-
heden die Afghaanse burgers 
in 2001 kregen; vrijheden die 
niet door al die burgers even 
hoog gewaardeerd worden. 
In deze Supporter het ver-
volg van een driedelige serie 
over sporten en sporters 
die symbool staan voor het 
‘nieuwe’ Afghanistan. En die 
daar zowel om geprezen als 
verketterd worden.
Deel 3 (slot): boksen
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De genadeklap kwam van de Taliban. Die verboden bijna alle sportieve 
activiteit in Afghanistan. ‘s Lands toch al zwakke sportsysteem leek in 
elkaar te storten. Na de verjaging van de Taliban begon de Italiaanse 
organisatie Peacewaves een project om dat systeem weer op te  
bouwen. Om te beginnen het boksen, met behulp van een inter-
nationale sportheld.  TeksT: lorenzA FonTAnA / FoTo’s: PAolo siccArdi

Boksen 
met een 
gehavend 
leger

h et	Stadion	van	de	Opgehangen	
Mannen.	Zo	wordt	het	Ghazi-	
stadion	genoemd.	Bij	de	inwo-

ners	van	de	Afghaanse	hoofdstad	Kabul	
staan	de	wrede	executies	die	de	Taliban	
hier	uitvoerden	nog	op	het	netvlies	
gegrift.	Vandaag,	eind	november	2005	en	
vier	jaar	nadat	de	Taliban	de	macht	over	
Afghanistan	verloren,	hangen	er	geen	
stroppen	meer	boven	het	kleine	podium	
in	het	midden	van	de	platgetreden	arena.	
Er	staan	slechts	acht	grote	dozen	vol	
bokshandschoenen,	stootzakken,	toques	
en	gebitsbeschermers.	

Aziatische kampioenschappen
Het	is	alles	wat	het	nationale	boksteam	
van	Afghanistan	nodig	heeft	om	met	iets	
meer	waardigheid	te	trainen.	De	dozen	
zijn	een	cadeau	van	sportkledingmulti-
national	Top	Ring.	En	degene	die	dit	
cadeau	aan	het	Afghaanse	team	over-
handigt	is	een	levende	legende:	Europees	
bokskampioen	Paolo	Vidoz.	Het	zwaar-

gewicht	geeft	de	dertig	beste	boksers	van	
Afghanistan	een	ferme	hand.	Maar	dat	
niet	alleen.	Hij	geeft	ze	ook	zijn	vuisten.	
De	kolossale	Italiaan	spart	enkele	weken	
met	de	mannen	en	fluistert	hen	tal	van	
bokstips	in.
Anno	2007	herinnert	Paolo	‘The	Titanium	
Jaw’	Vidoz	zich	zijn	verblijf	in	Kabul	alsof	
het	gisteren	was.	‘Het	was	ramadan.	De	
boksers	begonnen	hun	training	om	vier	
uur	’s	middags,	na	een	lange	werkdag,	en		
hadden	dan	nog	niks	gegeten.	Ze	leken	
soms	net	een	gehavend	leger.	Werken	

moest,	want	al	speelden	ze	op	professio-
neel	niveau,	ze	kregen	niet	betaald	voor	
hun	bokscarrière.	En	trainen	was	al	even	
hard	nodig:	de	Panaziatische	Kampioen-
schappen	in	China	stonden	voor	de	deur.’	

Amerikaanse handschoenen
Vidoz’	bezoek	aan	het	Ghazi-stadion	in	
Kabul	was	de	eerste	ronde	van	een	ambi-
tieus	ontwikkelingsproject.	Brein	achter	
dit	project	was	Peacewaves,	een	Italiaanse	
niet-gouvernementele	organisatie	(ngo).	
Het	was	Peacewaves	die	Vidoz’	sponsor	

Top	Ring	aanspoorde	om	het	Afghaanse	
team	sportmateriaal	te	leveren	(Vidoz:	
‘Ze	hadden	maar	een	paar	stootzakken	en	
handschoenen,	waarschijnlijk	gekregen	
van	de	Amerikaanse	marine’).	En	het	was	
ook	Peacewaves	die	het	verblijf	van	Paolo	
Vidoz	in	Afghanistan	organiseerde.	
Aan	dat	verblijf	gingen	jaren	van	voor-
bereiding	vooraf.	‘We	begonnen	al	vóór	
de	aanslagen	van	11	september’,	zegt	
Peacewaves-voorzitter	Marco	Braghero.	
‘In	januari	2001	hadden	we	in	Italië	
gesprekken	met	vijfentwintig	organisaties	

uit	Afghanistan	over	wat	het	volk	daar	
op	educatief	gebied	nodig	had.	Een	paar	
maanden	later	brak	de	oorlog	uit.	Pas	in	
2002	was	er	weer	de	mogelijkheid	om		
contact	op	te	nemen	met	belangrijke	
lokale	partners,	zoals	het	Afghan	Ngo’s	
Coordination	Bureau	(ANCB),	de	
Universiteit	van	Kabul	en	het	Afghaanse	
Olympisch	Comité.’

Italiaanse gastprofessor
Na	gesprekken	met	die	partners	werd	
het	project	‘Afghanistan	terug	naar	de	
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muziek’	leven	ingeblazen.	Dit	initiatief	
steunde	op	twee	pilaren:	muziek	en	
sport.	‘Beide	zijn	uitermate	geschikt	voor	
sociale	en	culturele	ontwikkeling’,	aldus	
Braghero.	‘Ze	zijn	niet	aan	één	generatie	
gebonden,	er	zijn	eenvoudig	educatieve	
boodschappen	in	te	verwerken	en	ze		
brengen	snel	communicatie	tot	stand	
tussen	mensen	met	sociale	en	culturele	
verschillen.’	Dat	schrijft	de	Peacewaves-
voorzitter	ook	in	zijn	boek	‘Afghanistan.	
La	cultura	come	sfida	per	la	ricostruzione’	
(‘Afghanistan.	Cultuur	als	uitdaging	voor	
reconstructie’).	Hierin	analyseert	Brag-
hero	het	Afghaanse	onderwijssysteem	

vanuit	zijn	ervaring	als	gastprofessor	en	
hoofd	van	sport	&	ontwikkelingsprojec-
ten.	‘Sport	vergemakkelijkt	diplomatieke	
acties	en	promoot	de	integratie	van	
minderheden,	zoals	gehandicapten	en	
vrouwen’,	aldus	de	auteur.

Afghaanse reconstructie
Tijdens	het	Talibanregime	werd	bijna		
elke	sportieve	activiteit	verboden;	een		
verbod	dat	al	gold	voor	Afghaanse	
vrouwen.	Uitwisselingen	met	westerse	
sportverenigingen	werden	stopgezet.	De	
hoeveelheid	sportleraren	en	-technici	
daalde	drastisch.	Na	meer	dan	twintig	

jaar	te	zijn	aangetast	door	oorlog	en	
politieke	instabiliteit,	leek	de	Afghaanse	
sportinfrastructuur	zijn	genadeslag	te	
krijgen	van	de	Taliban.	Wat	nog	restte	van	
’s	lands	sportsysteem	stortte	ineen.
Peacewaves	richt	zich	op	de	reconstructie	
van	deze	ruïne.	Ze	doet	dit	door	sportcen-
tra	te	bouwen,	het	benodigde	materiaal	te	
leveren,	sportleraren	op	te	leiden,	stages	
in	Italië	te	regelen	voor	Afghaanse	atleten	
en	bezoeken	te	organiseren	aan	Italiaanse	
sportmanagers.	Daarbij	richt	Peacewaves	
zich	ook	nadrukkelijk	op	gehandicapten	
en	vrouwen.	Vooral	dit	laatste	stuitte	op	
nogal	wat	verzet	bij	lokale	overheden.	

‘Maar	we	weken	niet	van	ons	standpunt’,	
zegt	Braghero.	‘We	weigerden	het	project	
uit	te	voeren	als	deze	groepen	geen	speci-
ale	aandacht	zouden	krijgen.	En	uiteinde-
lijk	zegde	men	toe.’	

Nederlandse soldaten
De	eerste	sport	die	het	project	promoot	is	
boksen.	Waarom?	Braghero:	‘Ten	eerste	
zijn	Afghanen	dol	op	boksen.	Zelfs	onder	
de	Taliban	werden	er	illegale	gevech-
ten	gehouden.	Ten	tweede	kom	je	ook	
zonder	professioneel	materiaal	een	heel	
eind.	En	ten	slotte	was	het	de	uitgelezen	

mogelijkheid	om	met	Paolo	Vidoz	samen	
te	werken.	Hij	had	blijk	gegeven	wel	iets	
te	voelen	voor	een	initiatief	als	dit.’	Na	
Vidoz’	bezoek	aan	Afghanistan	stond	het	
project	even	op	een	lager	pitje,	vanwege	
budgettaire	redenen	en	vanwege	de	hevige	
confrontaties	tussen	Talibanstrijders	en	
NATO-milities,	waaronder	Nederlandse	
soldaten.	
‘Inmiddels	werken	we	al	weer	aan	de	
tweede	fase’,	zegt	Braghero.	‘In	maart	
2007	ben	ik	in	Afghanistan	om	met	meer	
Afghaanse	universiteiten	in	contact	te	
komen.	En	om	te	kijken	of	er	sportcentra	

kunnen	worden	opgezet	in	Herat,	Mazar	
el	Sharif	en	Jalalabad.	Ook	komt	in	juni	
een	groep	Afghaanse	boksers	naar	Italië,	
om	hier	te	trainen	en	in	de	wedstrijdring	
te	staan.	Daartussen	bevinden	zich	ook	
vrouwen.	Voor	een	land	als	Afghanistan,	
waar	de	mensenrechten	van	vrouwen	
verre	van	gerespecteerd	worden,	is	dat	een	
heel	goed	teken.’	 •
Voor meer informatie, ook over het boek 
‘Afghanistan. La cultura come sfida per  
la ricostruzione’ van Marco Braghero:  
www.peacewaves.org 

Paolo ‘The Titanium Jaw’ Vidoz
Vidoz en de trainers van het Afghaanse team hadden elkaar al eens ontmoet: op de Amateur Wereld-
kampioenschappen van 1998 in de Pakistaanse stad Karachi. Daar had hij de Afghaanse boksers getroost 
die uit het toernooi waren gezet vanwege hun baarden; baarden die hun Taliban-regering hen toen  
verplichtte te dragen. Vidoz moest destijds zijn grootste successen nog behalen. In 1999 won de toen  
29-jarige bokser met zijn 1 meter 89 en 108 kilo een bronzen medaille tijdens de Amateur Wereld-
kampioenschappen in Texas. Een jaar later won hij opnieuw brons tijdens de Olympische Spelen in Sydney. 
In 2005 behaalde het zwaargewicht de Europese titel. En eind 2006 verdedigde hij die titel met succes. 
Europees kampioen Vidoz is niet alleen één van de beste, maar ook één van de meest herkenbare boksers 
van dit moment. hij heeft een dikke, donkere baard en heeft op zijn boksbroek een vredesvlag laten 
naaien. Zijn hart gaat uit naar projecten als die van Peacewaves in Afghanistan. ‘Ik ben erg blij dat ik  
daar jonge mensen heb ontmoet die wel vechtend willen opgroeien, maar niet in oorlog. Die begrijpen 
dat je beter in de ring kunt vechten dan daarbuiten.’

‘De boksers 
begonnen 
na een lange 
werkdag, 
en hadden 
dan nog niks 
gegeten’

‘Zelfs onder 
de Taliban 

werden 
er illegale 
gevechten 
gehouden’

Afghanistan
Oppervlakte: 652.225 km2 (19 x Nederland).
Hoofdstad: Kabul.
Inwoners: 29,9 miljoen (2005).
Religie: Religie: Islam 99 procent (Sunni 80 procent en Shi’a 19 procent), 
hindu en Sikh 1 procent.
Taal: Pashtu 35 procent; Dari 50 procent; Turkse talen (uzbeeks, Turkmeens)  
11 procent; dertig minderheidstalen (voornamelijk Baluchi en Pashai) 4 procent. 
Staatsvorm: Presidentiële Republiek.
Staatshoofd: President hamid Karzai.
Bijzonder: Vóór de 7e eeuw een belangrijk centrum van het boeddhisme. Daarna steeds islamitischer.  
De afgelopen eeuw gebukt onder tal van staatsgrepen en oorlogen. De voormalige machtshebbers, de  
radicaal-islamitische Taliban, proberen Afghanistan nu te heroveren.
Populaire sporten: Voetbal, Kung Fu, boksen, bodybuilding en volleybal.

Europees bokskampioen Paolo Vidoz (r) sparde wekenlang met het Afghaanse nationale team.



Koning
‘Biko’. Een tedere protestsong van Peter 
Gabriel over Steve Biko, een Zuid-
Afrikaan die de geweldloze opstand 
tegen de apartheid predikte. In 1977 
stierf de zwarte activist de marteldood 
in een Pretoriaanse cel. Peter Gabriels 
lied werd onder meer gebruikt in de 
bekroonde film ‘cry Freedom’, over 
Biko’s leven en vriendschap met de 
blanke journalist Donald Woods. In één 
scène drijft Biko de spot met Woods, 
die hem bezorgd vergezelt naar een 
voetbalstadion. ‘Je gaat naar een 
zwarte voetbalwedstrijd kijken. het 
enige gevaar dat je bedreigt, is dat je 
het vertrouwen verliest in het blanke 
voetbal.’ 
Biko hield zijn verboden toespraken 
graag in voetbalstadions. Soccer is the 
king of the townships. In het voetbal 
slaagde de zwarte gemeenschap erin 
trots op zichzelf te zijn. Dat gevoel wilde 
Biko aanboren en ook buiten de velden 
naar boven laten komen. Voetbal en 
de anti-apartheidsstrijd werden zo aan 
elkaar verbonden. Dat gebeurde ook 

tijdens campagnes voor bespeelbare speelvelden in de townships. 
hier lagen slechts braakliggende stukjes grond, bezaaid met 
strandzand en stenen. Ludiek hoogtepunt van de campagnes 
was de ‘ontvoering’ van de rugbypalen in het stadion van 
Johannesburg. Een symbolische aanslag op het destijds ‘blanke’ 
rugby, waarna zwarte voetbalfans scandeerden: ‘We deden het 
voor ons volk en het voetbal. Apartheid krijgt ons niet klein.’
Ook Missie Kaapstad van Ajax verbindt voetbal met de inzet 
voor de zwarte gemeenschap. Ajax-directeur Maarten Fontein: 
‘We brengen voetbal naar de townships. Als springplank naar 
een beter leven.’ Missie Kaapstad concentreert zich op de 
volkswijk Philippi, waar 500.000 mensen wonen. het project 
heeft drie aandachtspunten: sport, gezondheid en educatie. 
Ajax werkt hiervoor samen met verschillende partners. Zo 
neemt de Nederlandse Johan cruyff university het onderwijs 
voor zijn rekening. En zet multinational unilever zich via 
het VN Voedselprogramma in voor gezondheidszorg en 
hongerbestrijding. Ajax zelf zet in Philippi een nieuw stadion 
neer met plek voor 10.000 mensen. Ook plaatst de club een 
voetbalopleiding in de wijk en wordt er een cruyff court 
aangelegd. ‘Oh Biko, Biko because Biko’, zong Peter Gabriel.  
‘Yihla Moya Yihla Moya. The man is dead.’ Maar in Missie 
Kaapstad is zijn geest, dertig jaar na zijn dood, nog springlevend.

Edu Jansing

Edu Jansing is directeur 
van de Stichting Meer dan 
Voetbal. Dit initiatief van de 
KNVB, Eredivisie en Eerste 
Divisie steunt voetbalclubs, 
welzijnsorganisaties en 
overheden om de kracht van 
voetbal in te zetten voor een 
rechtvaardige en tolerante 
samenleving. De stichting 
werkt in Nederland, maar 
ondersteunt ook bijzondere 
buitenlandse initiatieven. 
Allemaal onder het motto: 
‘Voetbal heeft meer dan 
twee doelen’.
Voor meer informatie: zie 
www.meerdantweedoelen.nl
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‘een
sTrAF

VAn God’

Talloze Boliviaanse gehandicapten komen nooit het huis uit. ‘hun familie schaamt  
zich voor hen en houdt ze binnen’, zucht Javier Mendoza. hij werkt voor EDOFEc,  
een organisatie die een ontwikkelingsprogramma heeft opgezet voor mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking. Sport speelt daarin een belangrijke rol.  >  
TeksT: Jeroen kuiPer / FoTo‘s: ronAld de HoMMel

NIEuWS

Afrika viert voetbal
Afrika is een trots voetbalcontinent. Op 30 januari  
jongstleden riep de Afrikaanse unie het jaar 2007 uit tot 
Internationaal Jaar van het Afrikaanse Voetbal. Bij de 
plechtigheid waren veel kopstukken aanwezig, onder wie  
de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, en FIFA- 
voorzitter Sepp Blatter.
De aanleiding voor het voetbaljaar is tweeledig. Afrika viert 
dit jaar het vijftigjarig bestaan van de confederatie van  
Afrikaans Voetbal. Daarnaast maken de unieleden zich op 
voor het WK voetbal 2010, dat in Zuid-Afrika georganiseerd 
wordt – en daarmee voor het eerst in een Afrikaans land 
plaatsvindt. Dit jaar hoopt de Afrikaanse unie, in samen-
werking met de Zuid-Afrikaanse en Ethiopische regeringen, 
in het hele continent voetbalactiviteiten op touw te zetten. 
Deze zijn onder meer bedoeld om duidelijk te maken hoe 
groot de bijdrage van sport – en in het bijzonder voetbal – 
kan zijn voor gezondheid, onderwijs en vrede in Afrika.

Koersen op emancipatie
‘La course féminine.’ Zo 
heet in Marokko het sport-
evenement dat op zondag 
20 mei aanstaande voor 
de negende keer plaats-
vindt. Aansluitend op deze 
vrouwenrun in casablanca 
organiseren Nike en de 
Marokkaanse Sport en Ont-

wikkelingsbond (AMSD) op 21 en 22 mei een conferentie 
over het vergroten van vrouwenparticipatie binnen sport 
& ontwikkelingsprojecten. centraal thema van de bijeen-
komst is het wereldwijd betrekken van vrouwenorganisa-
ties bij sport als middel voor sociale verandering. Vooraf-
gaand aan de tweede casablanca conferentie vindt van 
16 tot 18 april in Rwanda een bijeenkomst over hetzelfde 
thema plaats voor lokale Rwandese organisaties, georgani-
seerd door de Association of Kigali Women’s Football. 
Voor meer informatie over ‘La course féminine’: www.amsd.ma

Actieve verenigingen 
Doet uw sportvereniging iets voor een project in een ont-
wikkelingsland? heeft uw vereniging contacten met een 
sportclub in Afrika of Oost-Europa? Of kent u een actieve 
sportvereniging die uitwisselingen organiseert met clubs in 
ontwikkelingslanden? Wij horen het graag! Want NcDO is 
benieuwd hoeveel verenigingen op deze manier al actief  
zijn en wil graag nog meer sporters enthousiast maken  
voor dit soort activiteiten.
Mail ons: sportdevelopment@ncdo.nl
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A ndrés	is	bang.	Niet	zozeer	omdat	hij	moet	rennen,	maar	
omdat	hij	het	terrein	niet	kent.	Het	is	maar	veertig	
meter,	maar	Andrés	heeft	geen	idee	wat	hij	onderweg	

zal	tegenkomen.	Hij	is	namelijk	blind.	‘Kom	op!	Het	veld	is	vlak!	
Je	kunt	het!’,	moedigen	zijn	kameraden	hem	aan.	Zij	hebben	de	
veertig	meter	al	afgelegd	en	zijn	niet	gevallen.	Dat	kan	ook	bijna	
niet,	want	de	blinden	rennen	langs	een	lang	lint	over	een	voetbal-
veld.	Om	dat	lint	is	een	plastic	buisje	geschoven.	Daar	houden	de	
sportievelingen	zich	aan	vast,	terwijl	ze	met	een	rotgang	over	het	
veld	racen.	Aan	het	eind	vangt	hun	trainer	hen	met	een	schreeuw	
op:	‘Afremmen!’

BIJ DE ARM
De	sportochtend	op	vrijdag	is	voor	Andrés	het	hoogtepunt	van	
de	week.	Dat	geldt	ook	voor	de	veertig	andere	bewoners	van	het	
enige	blindentehuis	in	Cochambamba,	de	derde	stad	van	Bolivia.	
Andrés	is	één	van	de	weinige	bewoners	die	getrouwd	is	en	een	
dochtertje	heeft.	Zijn	echtgenote	is	evenals	hijzelf	geheel	blind.	
Hun	eenjarige	dochter	kan	zien,	maar	heeft	ook	oogproblemen.	
‘Hun	kindje	loopt	constant	weg,	zonder	dat	ze	het	merken’,	zegt	
Javier	Mendoza.	‘Een	groot	probleem,	maar	wat	kunnen	we	er	

aan	doen?’	Mendoza	is	psycholoog	van	de	School	voor	Sport,	
Lichamelijke	Expressie	en	Beroepsontwikkeling	(EFODEC).	
Deze	organisatie	zet	zich	in	voor	de	geestelijke	en	lichamelijke	
ontwikkeling	van	de	bewoners	van	het	blindentehuis.	
Voor	Andrés	lijken	alle	problemen	even	heel	ver	weg	als	hij	sport.	
Zeker	als	hij	–	zoals	nu	–	goalball	speelt,	zijn	favoriete	sport.	Dat	
gaat	zo:	de	trainer	neemt	drie	jongens	bij	de	arm	en	laat	hen	een	
lijn	voelen	tussen	twee	opgestelde	pionnen.	Aan	de	andere	kant	
van	het	speelveld	doet	hij	hetzelfde	met	drie	andere	jongens.	Alle	
spelers	gaan	op	de	grond	zitten	en	daarna	kan	het	spel	beginnen:	
de	ene	partij	rolt	een	bal	gevuld	met	rinkelende	belletjes	naar	
de	andere	kant	van	het	veld.	Afgaand	op	het	geluid	probeert	de	
andere	partij	die	bal	te	pakken.	Als	dit	niet	lukt	en	de	bal	rolt	
over	hun	lijn,	is	een	punt	gescoord.	Andrés	is	bloedfanatiek.	
Hij	is	duidelijk	een	goede	sporter.	Zo	goed	zelfs,	dat	hij	aan	het	
onderdeel	Korte	Afstand	Rennen	meedoet	op	de	regionale	kam-
pioenschappen	voor	gehandicapten.	

AAN DE KETTING
‘Die	kampioenschappen	organiseren	we	om	de	gehandicapten	
letterlijk	zichtbaar	te	maken	in	de	Boliviaanse	samenleving’,	

Voor de inwoners van het enige blindentehuis in het Boliviaanse Cochabamba zijn de EDOFEC-sportlessen op vrijdag het hoogtepunt van de week.

vertelt	EFODEC-psycholoog	Javier	Mendoza.	‘Helaas	worden	
gehandicapten	hier	nog	altijd	weggestopt.	Dat	gebeurt	met	licha-
melijke	en	vooral	geestelijk	gehandicapten.	Veel	mensen	denken	
dat	een	handicap	een	straf	van	God	is.	Ouders	schamen	zich	voor	
deze	kinderen	en	stoppen	ze	weg.	Het	komt	zelfs	voor	dat	geeste-
lijk	gehandicapten	ondervoed	en	onverzorgd	gevonden	worden,	
vastgeketend	aan	de	vloer	in	huis.’	
Mendoza	is	even	stil	en	praat	dan	verder.	‘Onlangs	kwam	een	
moeder	bij	me,	die	een	geestelijk	gehandicapte	dochter	heeft.	
Ze	was	net	bevallen	van	haar	tweede	kind	en	geheel	overstuur.	
We	hadden	van	tevoren	al	gepraat	over	de	mogelijkheid	dat	ook	

dit	kind	een	beperking	zou	hebben.	Daar	was	ze	op	voorbereid.	
Waar	ze	echter	niet	op	voorbereid	was,	was	de	reactie	van	de	
dokter	na	de	geboorte	van	het	tweede	kind,	dat	inderdaad	gehan-
dicapt	bleek.	‘Mevrouw’,	zei	de	dokter,	‘dit	hoeft	geen	probleem	
te	zijn.	Als	u	wilt,	kunnen	we	het	kind	gewoon	niet	verzorgen	en	
niet	voeden,	dan	is	het	probleem	snel	opgelost.’	’

NAAR HET STADION
Mendoza	werkt	al	vijftien	jaar	in	de	gehandicaptenzorg	en	kent		
alle	ins	en	outs	van	de	sector.	Volgens	hem	werkt	de	Boliviaanse		
overheid	met	‘middeleeuwse	concepten’	wanneer	het	om		

‘Als u wilt, kunnen we het kind gewoon 
niet voeden, zei de dokter’
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S telt u zich voor: miljarden televi-
siekijkers hebben afgestemd op de 
Olympische finale van de 100 meter 

sprint. Amsterdam is even het middelpunt 
van de wereld. het stadion siddert en  
officials drentelen zenuwachtig rond.  
Drie topatleten maken zich op voor de 
race van hun leven. De overige finalisten 
staan muurvast op de A10. 

Een dergelijk scenario is ondenkbaar. Niet 
omdat de Spelen nooit meer in ons land 
gehouden zullen worden. Integendeel.  
De sportwereld, NOc*NSF voorop, droomt 
hardop van een herhaling van 1928. Een 
nachtmerrie als hiervoor beschreven zal 
niet voorkomen, omdat Nederland zich 
zo’n afgang simpelweg niet kan permit-
teren. Als de hele wereld toekijkt wordt 
ons fileprobleem gewoon opgelost. Dan 
praten we echt niet meer over halfzachte 
maatregelen als tolpoortjes of lightrail. 
Dan verleggen we de Randstad.
Wat ik maar wil zeggen: mega-sport-
evenementen hebben grote maatschap-
pelijke betekenis, omdat ze zorgen voor 
veel vreemde ogen. En die zijn, zoals 
bekend, dwingend. 

Dat geldt niet alleen voor Nederland. 
Neem Zuid-Afrika. Dit land kent grotere 
problemen dan files. het heeft bijvoor-
beeld het hoogste aantal seropositieven 
ter wereld; 5,5 miljoen volgens uN AIDS. 
Deze catastrofe wordt versterkt door 
rampzalig overheidsbeleid. Manto  
Tshabala-Msimang, de Zuid-Afrikaanse 
minister van Gezondheid, beveelt vrolijk 
knoflook, bieten en citroenen aan als aids-
remmers. Zuid-Afrika is, aldus de speciale 
aidsgezant van de Verenigde Naties, het 
enige land waar de overheid nog steeds 
bot, langzaam en onachtzaam over de 
behandeling van aids spreekt. 
Zelfs een comité van 81 experts,  
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Frank van Eekeren is senior 
adviseur en onderzoeker aan de 
Universiteit Utrecht. Hij richt zich in 
zijn werk onder meer op sport &  
ontwikkelingssamenwerking.  
Daarnaast is hij bestuurslid van de 
Foundation for African Sport  
Development (FASD), een stichting  
die projecten opzet in Afrika.

waaronder artsen en Nobelprijswinnaars, 
heeft de Zuid-Afrikaanse regering niet 
kunnen overtuigen van hun waanzin.  
Maar de lobby krijgt nu een herkansing. 
De priemende ogen van de wereld zullen 
meer dan ooit gericht zijn op de aan-
staande organisator van het WK voetbal. 
het staat toch slordig als de stadions straks 
leeg zijn, omdat een groot deel van de 
bevolking het kampioenschap niet levend  
heeft gehaald.
Dat moet zelfs president Mbeki erkennen. 
hij zal gedwongen worden het aidsbeleid 
radicaal om te gooien. Zijn onlangs uit-
gesproken State of the Union belooft  
al beterschap. Daarmee wordt de World 
Cup de cup van de Goede hoop.

helaas zijn grote sportevenementen  
nog altijd vaak voorbehouden aan rijke 
westerse beschavingen, opkomende  
economieën of het thuisland van de  
grootste sponsors. het WK in Zuid-Afrika 
is een uitzondering, maar naar het schijnt 
maakt de FIFA zich al grote zorgen over  
de trage bouw van een aantal – overigens  
exorbitant dure en na de kampioen-
schappen zinloze – stadions. Weest u  
niet verbaasd als het WK 2010 uiteindelijk 
toch in de Verenigde Staten plaatsvindt. 
Dat zou een gemiste kans zijn. Zelf dacht 
ik juist aan een paar nieuwe experimen-
ten. Organiseer de champions League-
finale in Niger, zodat eindelijk aandacht 
ontstaat voor de schrijnende armoede 
daar. Laat de Tour de France door Angola 
trekken en maak zichtbaar waarom dit 
land volgens uNIcEF voor een kind het 
slechtste is om in op te groeien. En pleit 
voor Olympische Spelen in Bagdad, zodat 
de wereld samenkomt en verantwoorde-
lijkheid neemt voor de wederopbouw  
van Irak.
Zo bekeken is het begrijpelijk dat Neder-
land pas inzet op de Spelen van 2028. 
Ons fileprobleempje kan nog wel even 
wachten.
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gehandicaptenzorg	gaat.	‘Zo	dienen	gehandicapten	nog	steeds	
geïntegreerd	te	worden	in	reguliere	schoolklassen.	Dat	werkt	
niet;	die	klassen	zijn	veel	te	groot	voor	hen.	Ze	krijgen	dan	te		
weinig	aandacht.	Bovendien	hebben	de	meeste	leraren	geen	
idee	hoe	ze	met	lichamelijke	of	geestelijk	gehandicapten	moeten	
omgaan.	Vaak	worden	ze	niet	eens	als	zodanig	waargenomen.	
Veel	mensen	weten	niet	wat	een	geestelijk	gehandicapte	is.		
Kinderen	met	een	beperking	worden	dikwijls	geplaagd,	wat	
slecht	is	voor	hun	vaak	toch	al	lage	zelfvertrouwen.’
Om	iets	aan	deze	situatie	te	doen,	ontwikkelde	Mendoza	op		
basis	van	zijn	ervaringen	een	ontwikkelingsprogramma	voor	
gehandicapten.	‘Bij	ons	gaat	het	om	school,	werk	en	sport.		
Sport	is	een	belangrijke	methode	om	je	motoriek	te	ontwikkelen.	
Verder	maak	je	er	snel	vrienden	mee.	Sport	is	een	goede	manier	

om	met	andere	mensen	in	contact	te	komen;	je	doorbreekt	er		
barrières	mee.	Voor	ons	zijn	gehandicapten	deel	van	de	samen-
leving	en	we	willen	ze	daar	dan	ook	zo	min	mogelijk	van		
scheiden.	Bij	sport	raken	mensen	elkaar	aan,	dat	is	goed.		
Daarom	organiseren	we	ook	de	sporttoernooien.	Het	is	belang-
rijk	dat	er	toeschouwers	naar	het	stadion	komen,	dat	die	toer-
nooien	op	de	televisie	komen.’
Javier	Mendoza	wil	ook	dat	de	winnaars	een	prijs	krijgen.	En	
dan	echt	alleen	de	winnaars.	‘Net	als	bij	‘normale’	sporttoer-
nooien.	Ik	houd	er	niet	van	alle	deelnemers	een	prijs	te	geven,	
zoals	organisatoren	van	gehandicaptenevenementen	soms		
willen.	Zeker	niet	als	het	om	volwassen	mensen	gaat.	Ze	zijn	
niet	zielig.	Ook	gehandicapten	moeten	in	een	onderlinge	
krachtmeting	kunnen	bewijzen	wie	de	beste	is.’	 •

‘Ik houd er niet van deelnemers een prijs  
te geven omdat ze gehandicapt zijn’
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abonnement op Supporter!
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Minister Koenders scoort 
voor millenniumdoelen

Bert Koenders is nog maar net minister voor Ontwikkelings-
samenwerking, of hij speelt al een potje voetbal in een 
panna-kooi op het Binnenhof in Den haag. Met Nederlandse 
topspelers en Keniaanse topcoaches. Pal voor de gebouwen 
van de Eerste en Tweede Kamer. Op 22 februari 2007 – de dag 
van de beëdiging van de ministerploeg – geeft hij zo de aftrap 
voor het nieuwe internationale ontwikkelingsbeleid van 
Nederland. Oud-voetbalinternational Stanley Menzo, hoofd-
trainer van Volendam en voorzitter van de Stichting Suriprofs, 
biedt de minister na het voetballen de millenniumsportschoen 
aan: het symbool voor de rol van sport bij armoedebestrij-
ding. Koenders laat zo zien dat hij de Nederlandse aanvoer-
der is in de strijd tegen armoede, dat sport een bijdrage kan 
leveren aan het bereiken van de millenniumdoelen en dat hij 
zich dus meteen actief inzet voor het nieuwe regeerakkoord. 
hierin staat namelijk dat het behalen van die doelen een 
belangrijke regeringsprioriteit is.

Millenniumdoelen
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afge-
sproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen 
aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vast-
gelegd: de millenniumdoelen van de Verenigde Naties: 

1 halvering van de armoede en minder mensen honger  
2 Elk kind naar school  
3 Mannen en vrouwen gelijkwaardig  
4 Minder kindersterfte  
5 Verbetering van de gezondheid van moeders  
6  Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke 

ziektes
7  Bescherming van het milieu, iedereen schoon drink-

water en minder mensen in sloppenwijken 
8  Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk  

handelssysteem en minder schulden voor ontwikke-
lingslanden 

 Meer informatie: www.millenniumdoelen.nl
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