Verantwoording gift Brink tot Brinkloop 31 december 2017

Het goede doel bij de Brink tot Brinkloop 31 december 2017 was het project Sportbevordering in
Kibinge/Uganda door Stichting Kinderen van Uganda (KvU).
Kibinge is een arme plattelandsregio met zestien dorpen in Uganda. Dertien scholen werken er met
elkaar samen om het onderwijs te verbeteren. Met povere middelen wordt tot nu toe binnen de
scholen aandacht geschonken aan sport. Omdat sport een geweldige motor is in community building
besloot KvU om een speciaal project Sportbevordering Kibinge te starten. Een project waarin naast
breedtesport ook aandacht is voor talentontwikkeling.
In het project Sportbevordering Kibinge zijn twee sportcoaches aangesteld met twee assistentcoaches. Zij zijn op 1 maart 2018 gestart met het trainen van spelers in de relevante vaardigheden in
voetbal, net ball, touwtrekken en natuurlijk atletiek. Ze werken samen met de dertien
samenwerkende scholen die in onderlinge competities met elkaar toernooien houden. Dat is al een
bijzondere ervaring in Kibinge waar ze de beschikking hebben over drie speelvelden. Dit zijn geen
echte sportterreinen maar stukken grond zonder belijning en met de nodige oneffenheden. Maar het
hindert de schoolkinderen niet om zich volledig uit te leven in het spel. Het gaat om zowel meisjes als
jongens. De sportleraren van de dertien scholen zijn volop betrokken.
De spelers met talent worden geselecteerd en krijgen dagelijkse training van de coaches. Het gaat om
een groep van vijftig talentvolle jongeren. Deze jongeren worden getraind om mee te doen met
competities in het district Bukomansimbi waar Kibinge een subcounty van is. Ook wordt
samengewerkt met de overheid van Bukomansimbi en met de cooperatie van koffieboeren. Beide
zetten zich ook in voor sportbevordering. Gewerkt wordt aan een verdere samenwerking. De
sportcoaches van Kibinge krijgen een kleine vergoeding voor hun activiteiten.
De sportactiviteiten worden ook gecombineerd met het geven van voorlichting over nieuwe aspecten
in de landbouw. Op die manier wordt de interesse in de landbouw versterkt. Dat is van belang omdat
landbouw over het algemeen bij jongeren niet echt op enthousiasme kan rekenen. Het is zwaar werk

om te komen tot een redelijke opbrengst. Tegelijkertijd ontbreekt andere werkgelegenheid en zijn
jongeren aangewezen op het vinden van werk in de landbouw. Dan is het goed om te leren dat met
nieuwe gewassen en methoden een veel betere toekomst te bereiken is in de landbouw. Daarom zijn
de voorlichtingssessies van belang. De sportactiviteiten zijn een prima moment om jongeren meer
interesse te laten krijgen in de landbouw. Zo wordt via de sportbevordering ook gewerkt aan het
verbeteren van de bestaanszekerheid van jongeren als ze straks van school gaan komen. Een
prachtige combinatie dus.
Sportbevordering is in 2018 op de kaart gezet en wordt de komende jaren verder uitgebouwd.
In 2018 is de opbrengst van € 750,00 van de Brink tot Brinkloop ingezet voor:
-

Aanschaf van 14 voetballen, 40 cones, 50 touwen
De vergoeding van de sportcoaches
Het transport van teams naar de verschillende sportterreinen
De vergoeding van scheidsrechters
De beloning van de best presterende teams en individuele spelers voor hun motivatie

Stichting Kinderen van Uganda bedankt de lopers van de Brink tot Brinkloop die met hun sportieve
prestatie op 27 december 2017 gezorgd hebben voor het mogelijk maken van het starten van het
project Sportbevordering in Kibinge! Sport dichtbij in Deventer/Bathmen en sport verderweg in
Kibinge/Uganda! Nogmaals bedankt!
Deventer, 15 januari 2019
Bestuur Stichting Kinderen van Uganda
Ruud Boon, voorzitter

