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Stars

Nieuwsbrief
Reis Nederlandse Coaches
naar Zuid-Afrika
Op 2 maart zijn de Nederlandse coaches teruggekeerd van een
intensief maar indrukwekkend bezoek aan Zuid-Afrika.
De coaches hebben veel afspraken gehad met
hoogwaardigheidsbekleders om het werk van Stars in their Eyes
onder de aandacht te brengen. Verder hebben zij "hun"
gemeenschappen ontmoet en trainingen gegeven.
Hieronder zijn enkele quotes te lezen:
He said he never thought that he will have the honor of meeting white
people in his small house! He gave the Dutch guys some stories
from the history of Mosselbay.
They in return were also amazed that this guy accepted them after all
his bad experiences with white people in the past! It felt that the
time was standing still during this emotional bonding visit! One
cannot describe it in words! You have to witness, feel and
experience it.
Uit het reisverslag van Kerlien Klaassen

Sportgala de Bataven
De Bataven heeft zijn jaarlijkse sportgala georganiseerd waar
de sportman en het sportteam van het jaar gekozen werden.
Het thema van deze avond was Afrika.
Niek Verhoeven is namens de Bataven naar Zuid-Afrika geweest.
Tijdens het gala vertelde hij over zijn reis
en over de gemeenschap Hawston
waar de Bataven aan "getwind"
is. Hij kwam tevens met een
leuk initiatief want op de
website van de Bataven kan
men biedingen doen op
een wedstrijdbal die
gebruikt wordt tijdens het
WK Voetbal. Ook kan men
nog bieden op een
gesigneerd shirt van het
team van Zuid-Afrika.

We stelden voor om op een naastgelegen veld een aantal
voetbalcourts te maken. We liepen in eerste instantie tegen een
mentaliteit aan van ‘dat moet de Gemeente/anderen doen’. Toen wij
echter doorzette en zélf begonnen werd dat werk direct uit onze
handen genomen. Wij mochten/hoefden het niet te doen. Zij gingen
zelf aan het werk.
Banden vinden is geen probleem, die liggen overal in het wild.
Uit het reisverslag van Leo Rauch en Hans Renes
Even later ondervind ik de gevolgen van het uitdelen van hesjes, ballen
en kleine presentjes: een uur lang handtekeningen op kleine
kinderarmpjes uitdelen. Het is waar: voetbal kan mensen dichter bij
elkaar brengen. Een dag niet gevoetbald is een dag niet geleefd.
Dat is de lijfspreuk die past bij de Afrikaanse jeugd in Hawston.
Uit het reisverslag van Niek Verhoeven

Media
Tijdens de reis naar Zuid-Afrika zijn cameraploegen van RTV
Rijnmond en Mambapoint.tv meegeweest.
De beelden zijn terug te zien via de volgende links:
http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/
TV Gemist#details (rond 13.30 minuten)
http://mambapoint.tv/
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Swartland-Stars
actie in de Albert Heijn

Vanaf 6 april vond er een speciale actie plaats voor Stars in their Eyes
in de Albert Heijn. Door het kopen van de wijnen van Swartland
Winery maakte men niet alleen kans op unieke reizen maar steunde
men ook Stars in their Eyes. Per verkochte fles werd er namelijk
een bedrag overgemaakt aan Stars in their Eyes.
Naast het steunen van het goede doel was er ook nog de kans om een
unieke 9-daagse reis voor 2 personen
naar Zuid-Afrika of één van de andere
fantastische prijzen te winnen.
Deze mooie actie heeft een bedrag van
15.000 euro
opgeleverd voor
Stars in their Eyes!

Cursus Jeugdleiders
Het team van Stars in
their Eyes Zuid-Afrika
heeft in de week van
5 april een
succesvolle cursus
voor jeugdleiders op
school
georganiseerd.
Op de foto is de
diploma-uitreiking
te zien van deze
cursus.

Reizende Stars in their Eyes Fototentoonstelling
Op 21 mei 2010 is de reizende Stars in their Eyes fototentoonstelling
van start gegaan in de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag. De
tentoonstelling bestaat uit 10 foto’s die gemaakt zijn door fotograaf
Robin Utrecht (www.robinutrecht.com).
De foto’s geven een mooi beeld van niet alleen de voetbalprojecten
van Stars in their Eyes maar ook hoe voetbal beleefd wordt in
Zuid-Afrika. De foto’s zullen tijdens de periode van het WK Voetbal
(11 juni t/m 11 juli) te zien zijn op Schiphol. Daarvoor waren zij
nog te zien op de Zuid-Afrikaanse Ambassade in Den Haag, in de
Society Shop in Amsterdam en op evenementen die georganiseerd
werden ten behoeve van Stars in their Eyes.

Robin Utrecht (1974) weet op een creatieve, bijna abstracte, manier
zijn onderwerpen in beeld te brengen. Als fotojournalist is hij
allround en covert hij onderwerpen van nieuws tot sport en van
portretten tot reportages in binnen- en buitenland. Vanaf het begin
van zijn professionele carrière vallen zijn foto’s in de prijzen. Tot op
heden sleepte hij dertien prijzen binnen in de verschillende
categorieën van de Zilveren Camera.
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Bezoek Zuid-Afrikaanse
Coaches naar Nederland

Van 21 mei tot en met 2 juni heeft een groep van 24
Zuid-Afrikaanse coaches Nederland bezocht. Zij hebben
in Zeist een cursus gevolgd van de KNVB en ze zijn op
bezoek geweest bij de voetbalverenigingen aan wie ze
"getwind" zijn. De delegatie was onder leiding van de
volgende mensen:
• Minister van Cultuurzaken en Sport van de Westelijke
Kaapprovincie– Sakkie Jenner;
• Hoofd van Ministerie Cultuurzaken en Sport – Colbe
Greeff;
• Adjunct-directeur van Cultuurzaken en Sport – Ronald Gabriel;
• 25 Zuid-Afrikaanse Stars in their Eyes Coaches
• South African Football Association Boland President – Elvis
Bushwana;
• Sportjournalist – Mark Ward;
• Stars-begeleider – Elton Hart;
• Stars-begeleider – Desiree Ellis.
In de volgende nieuwsbrief zal een verslag van alle ervaringen
gepubliceerd worden.

Nieuwe Projectlanden
Zuid-Amerika

Gedurende de maand april hebben twee bestuursleden van de Stichting
Stars in their Eyes – Hugo Vermeulen en Nic Jooste – een bezoek
gebracht aan Mexico, Costa Rica en Peru. In Mexico was hun bedrijf
Cool Fresh International uitgenodigd door de Sonora Spring Grape
Growers Organisation om een presentatie over MVO en specifiek de
rol van Stars in their Eyes in het bedrijfsstrategie te doen. Dit
gebeurde tijdens de Sonora Spring Summit congres. De aanwezigen
toonde veel interesse in de werkwijze van Stars in their Eyes.
In Costa Rica heeft Cool Fresh International de eerste stappen gezet
om een eigen pakhuis voor ananas te bouwen. De bedoeling is om
bij dit pakhuis ook faciliteiten te bouwen voor de lokale bevolking.
Zo zal er een voetbalveld aangelegd worden, zodat kinderen uit de
lokale gemeenschap meer gestructureerd sport aangeboden kunnen
krijgen. In Peru heeft het duo de regio’s waar Cool Fresh
International actief is bezocht, hier lopen er over langere periode
gesprekken over het kopiëren van het Stars-model naar specifieke
plattenlands gemeenschappen.

In het najaar
van 2010 zal
het bestuur van
Stars in their Eyes zich
buigen over de
mogelijkheden om andere
landen in het project te betrekken.

Ook The Society Shop steunt Stars in Their Eyes: Van elk verkocht
maatkostuum in de speciale maatwinkel aan de Van Baerlestraat nr.
39 (Personal Tailoring) gaat een percentage naar dit unieke goede
doel. Alle sponsoren verkrijgen bovendien 20% korting op hun
bestedingen gedurende het gehele WK! Als voucher kunt u uw
visitekaartje meebrengen. Zodoende is uw maatpak al beschikbaar
vanaf € 320,-! Tijdens het WK zal de winkel aangekleed worden met
Stars in their Eyes attributen.
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Zelf een bijdrage voor deze nieuwsbrief?
Bijvoorbeeld vanuit contacten met Zuid-Afrika,
meld dit aan jamillah@starsintheireyes.nl

