COLLEGA'S OVERZEE

Everybody
has potential!
Het is woensdag 9 december 2015 en we zitten samen met Zuid-Afrikaanse
kinderen te luisteren naar voetbalcoaches van Life Zone Soccer in Kaapstad.
“Everybody has potential”. Dat is de boodschap die ze aan de kinderen
meegeven. Ze proberen het beste uit elk kind te halen, elke dag weer!
Vervolgens hebben de kinderen een super leuke sportdag, waarbij het voor
sommige kinderen lastig is om met andere kinderen te spelen, omdat hun
ouders in rivaliserende gangs zitten. En zij dus ook…
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V

an 5 tot 22 december 2015 zijn
we met een groep van 27 studenten en vier docenten van Fontys
Sporthogeschool in Kaapstad
geweest. We hebben daar vier projecten uitgevoerd in vier verschillende townships in het
kader van onze minor Global exploration & Sports.
Dit gebeurde in samenwerken met de stichting
Global Exploration, die vier doelen nastreeft.
Allereerst de Wereldburger stage, waarbij de
stichting zich inzet voor interculturele stages
van Nederlandse jongeren bij buitenlandse
partners. Samen leren praten, sporten, zingen,
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dansen en werken, waarbij ze leren dat mensen
over heel de wereld anders zijn, maar dat dat
ook prima is. Scholen voor scholen is een ander
doel. Door deelnemers sponsorgelden in te
laten zamelen kan er geïnvesteerd worden in
onderwijs, zorg, lokale economie en duurzaamheid in lokale partnerlanden. Duurzaamheid
is een belangrijk aspect van deze projecten,
aangezien de stichting de lokale bevolking iets
mee wil geven waar ze in de toekomst ook nog
wat aan hebben. Het derde doel is: ‘Let’s Work’,
waarbij de deelnemers aan de slag gaan met de
wensen van de lokale partners. Eenmaal terug
in Nederland staat het doel ‘Global Awareness’
op het programma, waarbij de deelnemers hun
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omgeving hun verhaal vertellen, zodat zij, op
hun beurt, na gaan denken over het verschil in
ontwikkeling in de wereld. Wij zijn de eerste
hbo-studenten die vanuit Global Explorations
nu hun verhaal mogen vertellen. Vanuit onze
minor hebben wij vier projecten opgezet in
Kaapstad namelijk: Life Zone Soccer, Langa,
Beautiful Gate en School of Hope.
Het eerste project waar wij de handen uit de
mouwen staken was Life Zone Soccer in de
township Kensington. Deze organisatie heeft
als doel om kinderen te laten sporten in een
veilige omgeving en ze daarbij aan te geven dat
ze keuzemogelijkheden hebben ten aanzien
van hun eigen toekomst. Wij hadden het doel
om de lokale bevolking extra bagage te geven
in de vorm van andere spellen en werkvormen, zodat zij hier in de toekomst gebruik
van kunnen maken. In het begin van de week
hebben wij vooral geholpen met het zomerkamp voor de kinderen, om aan het eind van
de week een volledige sportdag te organiseren.

Gedurende de week is er veel gesproken met
de lokale begeleiding over hoe bepaalde spellen en veranderingen er aangeboden zouden
kunnen worden. Hierbij hebben we veel van
elkaar geleerd en opgestoken. Ook is er een
workshop gegeven over Teaching Games for
Understanding. Dit was helemaal nieuw voor
de voetbalcoaches. Naarmate de workshop
vorderde, zagen ze de meerwaarde in van het
aanbieden van spelonderwijs vanuit deze visie
en werd er erg enthousiast meegedaan. Er zijn
twee boeken overhandigd, die de coaches graag
willen gebruiken. We hebben een super week
gehad bij Life Zone Soccer en hopen zeker nog
een keer terug te komen.
Ons tweede project werd uitgevoerd binnen de
township Langa. Het doel was om een speeltoestel te bouwen bij een weeshuis voor kinderen
met hiv/aids. Wij hebben bij het weeshuis de
handen flink uit de mouwen gestoken en zijn
begonnen met het opruimen van de speelplaats. We hebben daar minstens vier grote
aanhangwagens vol met afval weggebracht,
variërend van plastic buizen en onkruid tot

Er ontstond een prachtige
interculturele werksfeer
van kuilengravers,
waterhalers en
bomenplanters
natte, wegrottende kleding en oude schoenen.
Aan het einde van de eerste dag werd het idee
geopperd om van het bruikbare afvalmateriaal een tweede klimtoestel te bouwen: het
zogenaamde spinnenweb. Dit is een vierkante
constructie van dikke, houten planken met een
spinnenweb van touw in het midden geknoopt.
De kinderen vonden het een ontzettend leuk
toestel en begonnen meteen met het ontdekken
van verschillende klimroutes. In de resterende dagen is de patio opnieuw aangelegd, het
tweede speeltoestel gebouwd, een prullenbak

bedacht en de muren geverfd. Daarnaast zijn
er in een nabij gelegen parkje met een kleine speeltuin bomen geplant in het kader van
een groener milieu. Toen wij, samen met de
weeskinderen, aan de slag gingen met het
graven van gaten, kwamen er uit alle hoeken
nieuwsgierige kinderen toegestroomd. Nadat ze
hadden gezien dat er bomen werden geplant,
wilden zij graag helpen. Er ontstond een prachtige interculturele werksfeer van kuilengravers,
waterhalers en bomenplanters.
Het derde project was bij ‘Beautiful Gate’ in
de township Philippi. De organisatie ‘Beautiful
Gate’ was begonnen als een weeshuis om
straatkinderen op te vangen. Tegenwoordig
streven ze na om kinderen op te vangen in een
veilige omgeving om ze voor te bereiden op
herplaatsing in een pleeggezin. Daarnaast geven
ze voorlichtingen en trainingen binnen een
gemeenschap, waarbij zowel de ouders als de
kinderen betrokken worden om het zwerven
op straat tegen te gaan. Ook krijgen kinderen de mogelijkheid hun huiswerk te maken
binnen de veilige muren van Beautiful Gate. Ze
worden gemotiveerd om samen te sporten en
gebruik te maken van de faciliteiten, maar pas
nadat ze hun huiswerk af hebben. Wij hebben als groep hier een aantal dingen gedaan.
Allereerst heeft een kunstenaar een muurtekening van 48 meter gemaakt, om de sportvelden
aantrekkelijker te maken en een veilige omgeving uit te stralen. Deze hebben wij ingekleurd.
Daarnaast hebben we een wensboom gemaakt,
waarin de kinderen hun wensen konden hangen. Deze wensen schreven ze op een hartje
dat vervolgens in de wensboom werd gehangen. Tot slot hebben we een voetbalkooi aan
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laten leggen bij een lokale basisschool midden
in deze township. Deze voetbalkooi geeft de
kinderen van de school de mogelijkheid om te
voetballen voor, tijdens en na school. Tijdens
de opening van de voetbalkooi zijn er afspraken
met de kinderen gemaakt over het gebruik van
de voetbalkooi. Zij hebben met elkaar de regels
bedacht en afgesproken, waar iedereen zich aan
dient te houden. Ondanks dat de meeste kinderen die kwamen voetballen geen schoenen of
een bal hadden, was het talent van hen goed te
zien en was de opening van de voetbalkooi een
groot en sportief succes.
Ons laatste project was School of Hope in
Summerset West. School of Hope geeft risicogroepen en kwetsbare jongeren een tweede
kans op onderwijs. Er kunnen vele redenen
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zijn waardoor kinderen niet meer naar school
gaan. In het bijzonder tienerzwangerschappen,
drugs en criminaliteit. Ook verlaten veel jongeren hun school om hun wanhopige families te helpen. Vaak proberen de jongeren de
armoede te ontsnappen door op straat te gaan
leven. School of Hope geeft de studenten een
veilige, begripvolle omgeving zodat de leerlingen de jaren in kunnen halen die zij verloren
zijn. Alle jongeren die ervoor kiezen om hun
criminele en armoedige leven in te ruilen voor
het afronden van een studie worden toegelaten
op de school en krijgen één keer een tweede
kans. Wij hebben de klaslokalen een nieuw
verflaagje gegeven voor het nieuwe schooljaar
en hebben we de gymzaal opgeknapt. In deze
gymzaal ligt een kunstgrastapijt en verder niks.
In overleg met de schoolleiding hebben we
naast een boulderwand ook een basketbalring
aangebracht, zodat de kinderen een gevarieerder lesaanbod kunnen krijgen. Om het geheel
wat aantrekkelijker te maken en de gymzaal
meer ‘sport’ uit te laten stralen, zijn er sportsilhouetten op de muren geschilderd. In de dagen
bij School of Hope hebben we hopelijk iets
achtergelaten waar ze nog jarenlang plezier van
zullen hebben.
Nu wij dit artikel schrijven en terugblikken op
de projecten, beseffen we al maar meer wat een
ervaring deze zeventien dagen in Zuid-Afrika
zijn geweest. Je hoeft niet veel te hebben om
veel te kunnen bereiken. Soms kan je uit de
minste dingen het meeste halen. Zolang je er
zelf maar achter staat wat je doet. Daar hoef je
niet speciaal voor te zijn, daar hoef je niet iets
speciaals voor te kunnen, want ‘everybody has
potential’!

