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Stars

Nieuwsbrief
SANEC in
Nederland
Een groot aantal leden van SANEC hebben in oktober 2008 de kracht
van ‘Stars in their Eyes’ ervaren, toen de eerste WK 2010 delegatie
onder leiding van Eric Terpstra op bezoek was bij de
Stars-gemeenschap Houtbaai. Het mooie contact tussen SANEC en
de Stichting Stars in their Eyes is sindsdien verder geïntensiveerd.
Beide partijen zijn het eens dat er steeds nauwer samengewerkt
moet worden, alles erop gericht dat het WK 2010 voor iedereen
een feest zal worden!
Mark Agterdenbosch, General Manager van SANEC in Nederland, is
ervan overtuigd dat Stars in their Eyes uniek, duurzaam, positief en
direct is. “Het is geen traditionele hulpverlening, maar
partnerschap tussen Nederlandse en
Zuid-Afrikaanse
gemeenschappen. Ook is het
transparant en resultaatgericht.
Nederlandse partners worden
gekoppeld aan één specifieke
gemeenschap van Stars in their Eyes
in Zuid-Afrika. Zo weet iedereen
precies wat er in zijn dorp gebeurd met
zijn sociale investering”, aldus Mark.

Achtergrond van
deze initiatief.
Nic Jooste, oprichter en
projectdirecteur van de
Stichting Stars in their
Eyes schets de
achtergrond van deze
initiatief. “Duizenden
sporttoeristen zullen
tijdens de WK 2010 in
Zuid-Afrika een
wereldervaring
hebben. Ze zullen zie hoe spelers
zoals Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley
Sneijder en Rafael van der Vaart in de nieuwe stadions schitteren.
Daartegenover zal er steeds armoede in de Zuid-Afrikaanse
achterstandswijken heersen. Er zal steeds een ontoereikende
infrastructuur, een drastische tekort aan sportfaciliteiten en weinig
technische expertise in deze wijken zijn. Factoren die tot beperkte
mogelijkheden voor de achterstandsjeugd leiden, dezelfde situatie
als in vele Afrikaanse landen. Om dit enigszins tegen te gaan,
gebruiken wij sinds 2006 die kracht van voetbal om een positieve
erfenis in de Zuid-Afrikaanse achterstandswijken te
bewerkstelligen”. Inmiddels hebben wij 172 gemeenschapsleiders,
afkomstig uit 51 achterstandsdorpen op de plattenland en in de
achterstandswijken in de steden getraind’.

