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Samenvatting

Samenvatting
2018 stond voor Stichting AfricaSport vooral in het teken van de ontvangst van de container,
die na een lange reis op 25 april 2018 uitgeladen kon worden.

‘De sportmaterialen uit de
container
kwamen in 2018
ten goede aan
meer dan 50
organisaties’
.’

De sportmaterialen uit de container kwamen in 2018 in totaal ten goede aan meer dan 50
organisaties, waaronder een tiental scholen. 3513 jongens en 1783 meisjes, oftewel meer
dan 5000 jonge sporters, profiteerden direct van het materiaal.
Vele sporten hebben we ondersteund met materiaal en daarnaast hebben we ook enige
sportevenementen financieel kunnen ondersteunen.

Bestuur Stichting AfricaSport
18 november 2019
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Activiteiten in woord en beeld
Containertransport
2018 stond voor Stichting AfricaSport vooral in het teken van de ontvangst van de container,

‘Na een lange
reis, die begon
op 22 januari,
kon de container
uiteindelijk op 25
april uitgeladen
worden’

die vanuit Breda, via Antwerpen (vertrek 22 januari) op 12 maart in Niger aankwam en
uiteindelijk op 25 april toegankelijk was en uitgeladen kon worden. Een vrijstelling voor de
importbelasting kon door een samenwerking met de ngo Eirene au Sahel verkregen worden,
al was het nog een behoorlijke administratieve rompslomp om de container uit de opslag
van de douane los te krijgen.
Dank aan iedereen die deze container mogelijk heeft gemaakt: de donateurs van geld en
materiaal, met speciale dank aan Ad Leijten Transport voor het mogen opslaan van de
container gedurende de ‘vul’-periode in Breda, de inladers... en natuurlijk de uitladers. Na
het uitladen kon het uitzoeken en verdelen van alle mooie spullen beginnen.

Foto 1. De container is aangekomen.

Werkgebied AfricaSport
Ook in 2018 zijn de meeste initiatieven in Niger ondersteund. Daarnaast werden enkele
transportmogelijkheden gevonden om ook sporters in onder andere Burkina Faso, Mali en
Burundi te verblijden met sportmaterialen. In Niger wordt ons werk vergemakkelijkt, omdat
onze vrijwilliger Jeroen daar gestationeerd is. Hij onderhoudt intensief contact met
verschillende clubs, scholen en andere organisaties die zich inzetten om meer
sportmogelijkheden in de regio te bieden.

Ondersteuning van vele sporten
In 2018 kwamen veel aanvragen voor ondersteuning van voetbalteams, volleybalclubs en
atletiekverenigingen bij ons binnen. We hebben meer dan 3000 sporters kunnen
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ondersteunen. Ook in de volgende takken van sport konden minstens 150 sporters per
discipline gebruikmaken van de beschikbare materialen: tennis, badminton, wielrennen en
de vechtsport kungfu-wushu. Daarnaast waren er ook kleinere sporten waarvan aanvragen
gehonoreerd konden worden, zoals die van jonge triatlonverenigingen en de triathlonbond,
een enkele rugbyclub, gehandicaptensport en de skaters van Niamey. In deze takken van
sport hebben we in totaal zo’n 400 sporters ondersteund.
De nationale selecties van karate en atletiek maakten dankbaar gebruik van hun (warme)
kleding tijdens internationale wedstrijden in Afrika en Europa (en ze deden zeker niet voor
spek en bonen mee).

Foto 2. Warme kleding voor de karate selectie.

Een bijzondere ervaring was ook de ondersteuning van het worsteltoernooi (de nationale
eenheidssport in Niger) voor blinden en slechtzienden. Met blinddoeken gingen ze elkaar in
de arena te lijf, tot groot vermaak van zowel de deelnemers als de toeschouwers.
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Foto 3. Worstelen voor blinden en slechtzienden.

Ondersteuning in Niamey
In Niger vond veel van de ondersteuning plaats in Niamey, waar zich veel jeugd bevindt.
Maar ook in andere regio’s van Niger werd het materiaal van AfricaSport gebruikt. Zo zorgde
de wielerbond ervoor dat tijdens de vijfdaagse minironde van Niger (via zes etappes van
Niamey via Dosso, Konni en Tahoua naar Zinder) de Nederlandstalige opdruk op de shirts
zeer duidelijk te herkennen was. Minstens acht teams werden van teamkleding voorzien.
Nadat de containerkosten verrekend waren, konden we in 2018 door nieuwe
inzamelingsacties en donaties ook financieel nog enkele activiteiten in Niger ondersteunen.
Hierbij ging het onder andere om een belangrijke bijdrage aan de hardloopwedstrijd in het
kader van de Internationale dag van de Vrede (21 september), georganiseerd door de
nationale atletiekbond. Hier namen een honderdtal jongeren vanuit heel Niamey met veel
plezier aan deel.
Ondersteuning nieuwe activiteiten
Twee relatief nieuwe activiteiten die AfricaSport in 2018 ondersteunde met een financiële
bijdrage en kleding:
1) Het multisportkamp
In een buitenwijk van Niamey werden gedurende drie dagen verschillende sportactiviteiten
georganiseerd voor meer dan honderd jongens en meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
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door de daar opgerichte tak van de sportvereniging Les Volcans-Harobanda. Tijdens het
kamp konden de kinderen kennismaken met verschillende takken van sport, zoals voetbal,
handbal, basketbal, atletiek, volleybal en enkele vechtsporten.
2)

Het eerste nationaal kampioenschap van de wushubond

Met wushu worden alle interne en externe stijlen bedoeld die nu als vechtsport worden
beoefend. Bekende stromingen binnen wushu zijn: kungfu, wingchun, sanshou, taiji, qigong
en het moderne wushu. Deze relatief nieuwe sport in Niger kreeg een kleine financiële en
materiële bijdrage voor de organisatie van hun eerste nationale kampioenschap.

Foto 4. De sportvereniging Volcans-Harobanda, ondersteund met materiaal van AfricaSport.

Continue steun voor meisjesvoetbal
Wat meisjes-/damesvoetbal betreft is er in 2018 een lokaal toernooi financieel ondersteund,
terwijl meerdere kleinere teams kleding ontvingen. De nationale voetbalbond in Niger is nog
niet zo actief als haar zusterorganisaties in de buurlanden, maar toch werd de in 2017
ingezette weg naar meer aandacht voor meisjesvoetbal voortgezet. Dit vertaalde zich in
enkele kleine toernooien en wedstrijden op lokaal niveau, maar helaas nog niet in een
nationaal toernooi of kampioenschap. Aan het nationale team wordt ook langzaam verder
gewerkt, al is er door gesprek aan selectiemogelijkheden in de verschillende provincies nog
niet echt sprake van een nationale selectie. Dit was ook duidelijk te merken toen begin dit
jaar Niger voor het eerst meedeed aan het UFOA-toernooi voor West-Afrikaanse
landenteams (de eerste echte internationale toernooideelname). Wedstrijden met meer dan
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5 doelpunten tegen waren eerder regel dan uitzondering met tegen Ghana zelfs een uitslag
van 9-0 op het scorebord. We hopen dat de bond hier lering uit trekt en in gaat zetten op
een betere en bredere nationale competitie en een kritischer selectiebeleid.
Bijzondere donateursacties
Twee bijzondere donateursacties resulteerden in een fantastische bijdrage in 2018.
Na maanden van voorbereiding liepen zeven sportievelingen van de schaatsvereniging
Softijs uit Utrecht op 8 september 2018 één van de zwaarste, epische en mooiste
hardloopwedstrijden in de wereld: de Jungfrau Marathon! Ze liepen hard voor AfricaSport.
Met een fantastisch resultaat van 765 euro kunnen we de sport in Afrika weer een mooie
impuls geven. Team Jungfrau Utrecht: nogmaals hartelijk bedankt voor jullie sportieve
prestaties!

Foto 5. Team Jungfrau uit Utrecht zamelde € 765 in voor AfricaSport.
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Ad en Corrie 50 jaar getrouwd

Hartelijk dank aan het gouden bruidspaar van de voorzitter Ad Roovers en zijn vrouw
Corrie, die op hun feest geld inzamelden voor AfricaSport en zo meer dan 500 euro bij
elkaar brachten!

Foto 6. Ad en Corrie 50 jaar getrouwd!
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Jaarrekening
Toelichting
Het jaar 2018 stond
in het teken van een
nieuwe levering van
een gevulde
container. De kosten
hiervoor bedroegen
in totaal ca. € 5400.
Met de verkoop van
een lege container in
Afrika is een deel
van de uitgaven voor
initiatieven in Afrika
bekostigd.
Er zijn in 2018 geen
uitgaven gedaan
voor studieondersteuning.
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Over Stichting AfricaSport
Stichting AfricaSport ondersteunt lokale initiatieven in Afrika die sporters de mogelijkheid
bieden aan sport te doen en die over onvoldoende ondersteuning beschikken om hun
activiteiten uit te bouwen. Door middel van inzamelingsacties en donaties kunnen wij al
sinds 2005 studieondersteuning, sportmaterialen, sportkleding en inkomen genererende
activiteiten bieden aan hen die het nodig hebben.

Contactgegevens
Stichting AfricaSport
info@africasport.nl
KvK-nummer: 20110916
ANBI: 8123.58971
IBAN: NL19RABO0188982388
BIC: RABONL2
Bestuur Stichting AfricaSport 2018
Ad Roovers, voorzitter
Sjoerd van Loon, penningmeester
Maarten van Ommen
Vertegenwoordiger van AfricaSport in Niger
Jeroen Roovers
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