
 

 

 

 

 

 

INZAMELINGSACTIE VOOR HET SPORT FOR HOPE CENTRE IN ZAMBIA! 
 
 
Stel je voor: Zambia, een land waar 64% van de bevolking leeft van minder dan 1 dollar per dag. Een land waar één 
vijfde van het aantal geboren kinderen sterft voor hun 5e verjaardag. Een land waar de gemiddelde 
leeftijdsverwachting 37 jaar is, 21% van de bevolking geïnfecteerd is met HIV/AIDS virus en één op de vier kinderen 
één of beide ouders mist. 
 
Stel je nu eens voor: Zambia met als hoofdstad Lusaka. Het Sport for Hope centre: een groot sportcentrum om 
kinderen en jongeren een betere toekomst te geven door middel van sport. Een mooi kunstgras. Trainers en coaches 
om de kinderen les te geven, maar geen sticks, geen ballen, geen sportkleding, laat staan scheenbeschermers. En 
hier hebben wij jouw hulp bij nodig! Heb je 3 sticks staan? Waarom dan niet 1 doneren aan een leeftijdsgenoot die 
graag wil hockeyen, maar daartoe alleen al door gebrek aan materiaal niet in staat is? Je scheenbeschermers te 
klein geworden? Doe ze in de was en doneer ze! Vraag ook je vrienden en broers of zussen of ze een stick en een 
bal in de hoek hebben staan die ze niet gebruiken. 
 
Je kunt ook aan je omgeving vragen of ze iets over hebben voor dit Sport for Hope center en een geldbedrag willen 
doneren waarmee de ICC organisatie hockeymaterialen, keepersspullen, pionnen, hesjes, fluiten etc. kan 
aanschaffen. 
 
Op 24 mei, tijdens de finaledag van de ICC, wordt er een speciale plek vrijgemaakt om al jullie donaties te 
verzamelen. Die gaan dan in een grote container richting Afrika, op weg naar deze mooie bestemming… 
 
Het IOC (Internationaal Olympisch Committee) bouwt het sportcentrum, de FIH (Internationale Hockey Federatie) 
legt een kunstgrasveld neer. De KNHB assisteert bij het opleiden van trainers en coaches. Zorgen jullie voor de 
materialen? 
 
Het is allemaal HEEL ERG WELKOM en je geeft hier de kinderen en jongeren in Lusaka HOOP, op een plek op 
aarde waar weinig hoop bestaat.  
 

       

    Jongeren uit de dorpen rondom het sportcentrum          Het nieuwe kunstgrasveld in aanleg 

 
Hockey.nl 
Het team met de meest indrukwekkende inzameling zal geportretteerd worden op Hockey.nl. Maar dat is natuurlijk 
niet je hoogste beloning. Die bestaat namelijk uit het besef dat je een leeftijdsgenootje aan de andere kant van de 
wereld aan ’t sporten krijgt en daarmee uit de misère van het dagelijks bestaan haalt. 
 
Informatie 
Voor meer informatie: Lutger Brenninkmeijer (ICC) 06-54321284 of Gabrielle van Doorn (KNHB/FIH) 06-38319101. 


