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Stars

Nieuwsbrief
Coaches aangekomen
in Zuid-Afrika
Op zondag 21 februari zijn alle Nederlandse coaches in
Kaapstad aangekomen. Na een hartelijke begroeting van de
Zuid-Afrikaanse coaches ging men richting Stellenbosch.
Daar bleef men de eerste 2 avonden bij elkaar maar vanaf
maandag ging ieder met zijn coach richting de "eigen"
gemeenschap. Op maandag was er eerst nog een
bijeenkomst en persconferentie bij de burgemeester van de
Cape Winelands District. Hier werd tevens een voetbal
workshop gehouden. Alle coaches zullen een dagboek
bijhouden van hun reis die ook zullen verschijnen op de
website van Stars in their Eyes.

Desiree Ellis en Elton Hart
in Nederland
Van 15 januari tot en met 25 januari
verbleven Desiree Ellis en Elton Hart
voor Stars in their Eyes in Nederland.
Elton Hart is General Manager van Stars
in their Eyes in Zuid-Afrika. Hij
werkte hiervoor als advocaat maar
is zo geïnspireerd geraakt door de
projecten van Stars in their Eyes dat hij

zijn werk heeft opgezegd en zich nu vol passie inzet als General
Manager. Desiree Ellis is ambassadeur en regiocoach voor Stars in
their Eyes. Maar Desiree is ook al 10 jaar aanvoerster van het
Zuid-Afrikaanse vrouwenvoetbalteam geweest en een officiele FIFA
Ambassador voor het WK 2010.
In deze week hebben ze onder andere voetbalclubs bezocht die
meegaan met de volgende Stars coachreis naar Zuid-Afrika. Verder
waren zij aanwezig bij de lancering van FC Younited waar Elton
aanschoof bij Wilfred Genee aan tafel. Ook vanuit de media was er
interesse in Elton en Desiree en hun verhalen over Stars in their
Eyes. Zo verscheen er een interview in de Spits. Zie de volgende
link voor het arikel:
http://spitsnet.nl/nieuws.php/3/130331/cci/de_glimlach_van_een
_zuid-afrikaans_kind.html

Lancering FC Younited
Op 20 januari 2010 is de supportersvereniging van Stars in their Eyes gelanceerd, genaamd FC Younited. De lancering vond plaats op de
Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag, waar de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Peter Goosen de gastheer was. Aan de tafel van Wilfred
Genee werd met meerdere personen gesproken over het belang van sport voor ontwikkeling. Zo schoven onder andere
Elton Hart, Nic Jooste, ambassadeur Peter Goosen en bestuurslid Paul Beyersbergen aan.
Als laatste konden de initiatiefnemers Anita Maas en Sander Martens met trots het eerste lid van FC
Younited presenteren. Samen met Mari de Kort van het bedrijf Brainwash onthulden zij het logo FC
Younited/Brainwash. De avond was een groot succes want er kwamen gelijk 12 aanmeldingen binnen.
Als een bedrijf of persoon lid wordt van FC Younited dan wordt men onderdeel van de FC Younited
community en heel direct betrokken bij een “eigen” Stars in their Eyes project. Door mee te denken,
kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De aangesloten leden komen een aantal keer per jaar
samen waarin de projecten onder de aandacht worden gebracht.
Voor meer informatie over FC Younited ga naar: www.fcyounited.nl
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Jamillah van der Hulst
nieuwe
Project Manager

Vanaf 1 januari 2010 is
Jamillah van der Hulst
gestart als Project
Manager voor Stars in
their Eyes Nederland.
Stars in their Eyes maakt
al een tijd een gestage
groei door waardoor er
behoefte was aan
iemand die kon helpen
met het verder
professionaliseren van
de organisatie in Nederland.
Sinds 2004 is Jamillah actief in sport voor
ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft meerdere sport voor
ontwikkeling projecten bezocht en gelooft hierdoor nog meer in de
kracht van sport. Jamillah is te bereiken op het volgende mailadres:
jamillah@starsintheireyes.nl

Nieuwe clubs steunen
Stars in their Eyes
Stars in their Eyes werkt intensief samen met veel Nederlandse
amateur en professionele voetbalverenigingen. Bij de meeste
amateur clubs is het het werk van de trainer om te zorgen dat de
voetballers beter spelen. Echter, de Nederlandse verenigingen die
samenwerken met Stars in their Eyes gaan nog een stap verder. Zij
committeren zichzelf om verder te kijken dan alleen naar voetbal,
en om manieren te vinden om hun Zuid-Afrikaanse partners te
helpen op welke manier mogelijk. Zij doen aan fondsenwerving en
delen hun kennis en levensvaardigheden.
De afgelopen maanden zijn er samenwerking gesloten met de
volgende verenigingen: TVC 28 Tubbergen, SO Soest, ASV Dronten,
De Bataven, SV Panningen en TOGB. Stars in their Eyes kijkt uit
naar een langdurige en positieve samenwerking met deze clubs!

Huwelijksdatum
Granwil Pienaar
Onze enige echte Granwil
‘Shorty’ Pienaar heeft het
grote besluit genomen en ‘zijn’
Eleanor gevraagd met hem te
trouwen. De grote datum staat
vast op zaterdag 9 mei, en wij
verheugen ons op deze mooie dag.

Samenwerking met de Oranje Camping
De Oranjecamping is niet meer weg te denken bij een groot toernooi
waar Oranje aan deelneemt. Het is een unieke vakantiebelevenis
voor supporters van het Nederlands elftal, waarbij gasten op een
camping overnachten. De Oranjecamping is voor iedereen die
Oranje een warm hart toedraagt en houdt van saamhorigheid, een
feestje en vakantie vieren!
Ook in 2010 zal de Oranjecamping aanwezig zijn in Zuid-Afrika. Een
oranjekaravaan trekt van speelstad naar speelstad en volgt het
Nederlands elftal.
Naast het bezoeken van de wedstrijden zal men ook projecten van
Stars in their Eyes bezoeken. Zo zal er in Kaapstad een
voetbalwedstrijd plaatsvinden tussen Oranjecamping gasten en
Stars in their Eyes coaches. In Durban zal Cyril Meyiwa,

Stars-coach van het eerste uur, de Oranjecampinggasten leren om
te Zoeloedansen!!
Het belangrijkste is echter, dat er een akkoord is bereikt tussen de
Oranjecamping en Stars in their Eyes om in iedere stad waar Oranje
een WK-wedstrijd speelt een ‘community sports centre’ achter te
laten. Deze unieke faciliteiten bestaan uit gebruikte, gerenoveerde
zeecontainers, die ingericht zullen worden met kleedkamers, lockers
voor materialen, alsook een vergaderplaats (dat tevens door
kinderen als studielokaal gebruikt kunnen worden). Deze
‘community sports centres’ zullen in overleg met het management
van Stars in their Eyes in specifieke gemeenschappen in
Johannesburg, Durban en Kaapstad geplaatst worden.
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Zelf een bijdrage voor deze nieuwsbrief?
Bijvoorbeeld vanuit contacten met Zuid-Afrika,
meld dit aan jamillah@starsintheireyes.nl

